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PLANO DE ENSINO – 2021.2 

I. Identificação da Disciplina/Módulo: 

Código Nome 
No de Horas-Aula Carga Horária 

Total Teóricas Práticas 

 Integração, Ensino, Serviço e Comunidade I 20 hs 40 hs 60 hs 

Horários: 

Teórica – Quinta – feira 7h30 – 8h20 

Prática – Quinta – feira 13h15 – 14h55 e 15h00 – 16h40 

 

Quantidade Grupos de Turmas Práticas 

 3    5    8    16   Outro 

II. Perfil do Egresso: 

 

Cuidado em saúde e sua relação com os modelos técnico-assistenciais existentes. Estudo da determinação 

social do processo saúde-doença. Estudo do Sistema Único de Saúde e da organização. Atenção à saúde no 

Brasil com foco na Atenção Primária. Estratégia Saúde da Família. Território em saúde. Trabalho em equipe 

na Atenção primária a saúde. Interdisciplinaridade curricular. Interprofissionalidade. 

 

III. Professor(es): 

 

Nome(s): 

Profa. Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga 

Profa. Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte 

Profa. Renata Pinto Ribeiro Miranda 

Profa. Andressa Sousa  

Prof. Rogério Donizeti Reis  

 

IV. Ementa: 

 

Cuidado em saúde e sua relação com os modelos técnico-assistenciais existentes. Estudo da determinação 

social do processo saúde-doença. Estudo do Sistema Único de Saúde e da organização. Atenção à saúde no 

Brasil com foco na Atenção Primária. Estratégia Saúde da Família. Território em saúde. Trabalho em equipe 

na Atenção primária a saúde. Interdisciplinaridade curricular. Interprofissionalidade. 

 

V. Competências, Habilidades e Atitudes: 

 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

• Entender a saúde como direito garantindo a integralidade e a equidade do cuidado em nível 

individual, familiar e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a 

diversidade humana; 

• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em todas as faixas etárias; 

• Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em evidências; 

• Avaliar ações de gestão que promovam e garantam o bem-estar individual e da coletividade; 

• Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos cuidados com o 

paciente, por meio de trabalho em equipe e em rede; 

• Analisar a dinâmica das políticas de saúde, do mercado de trabalho e gestão da clínica; 

• Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua interação com o ambiente; 
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• Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção integral da saúde num sistema 

regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência, as redes de atenção à saúde e o 

trabalho em equipe; 

• Analisar a legislação e as políticas de saúde; 

• Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos humanos e de educação das relações étnico-

raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação permanente; 

• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com responsabilidades 

legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina. 

• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando seu contexto familiar e 

comunitário; 

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os conceitos de clínica ampliada. 

• Construir a interdisciplinaridade. 

 

VI. Objetivos do Módulo - Capacitar o estudante para: 

 

• Desenvolver a capacidade de atuar nos cenários de prática pautados em princípios éticos e 

humanísticos; 

• Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe; 

• Compreender, discutir e refletir sobre a história, filosofia, princípios e diretrizes da Reforma 

Sanitária e do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• Reconhecer a importância das políticas sociais como ações preponderantes para a eficácia das 

políticas de saúde; 

• Compreender os atributos da Atenção Primária em Saúde (APS); 

• Compreender os determinantes sociais do processo saúde-doença; 

• Conhecer a concepção do sistema de saúde e sua organização em redes de atenção; 

• Reconhecer a importância do ambiente como determinante de saúde e, consequentemente, de 

qualidade de vida; 

• Reconhecer o território e a área de abrangência por meio de instrumentos e ferramentas da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). 

 

VII. Objetivos de aprendizagem (não se aplica para SOI): 

Semana Data Objetivos de aprendizagem Tema 
Teoria (T)  

Prática (P) 

Métodos de 

aprendizagem 

1  

 

Apresentar o módulo IESC I. 

Plano de ensino, metodologias de 

ensino e aprendizagem, Sistema de 

avaliação e promoção. 

Apresentar modelo de avaliação 

formativa e somativa/grupos de prática. 

Formular contrato de convivência. 

 

 

Acolhimento e 

apresentação do 

módulo IESC I 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Apresentação do 

Módulo. 

Formulação do 

contrato de 

convivência. 

Orientar elaboração do Trabalho 

Interdisciplinar em grupo (Diagnóstico 

Situacional) 

Integração com o professor. 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

Orientação da 

elaboração do 

Trabalho 

Interdisciplinar.  
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Orientação com o 

professor. 

 

2  

Conhecer os princípios éticos e 

humanísticos para atuar no cenário da 

prática e em equipe. 

Reconhecer, sob o ponto de vista ético 

e humanístico, a importância das 

políticas, estruturação e trabalho em 

equipe no sistema de saúde para a 

sociedade. 

 

Princípios éticos 

e humanísticos 

para atuar no 

cenário da 

prática e em 

equipe 

(Conhecer) 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Conhecimento 

dos princípios 

éticos e 

humanísticos para 

atuação no 

cenário da prática. 

Conhecer a unidade de saúde e seu 

funcionamento como cenário de 

prática. 

(Conhecer a equipe, setores, serviços e 

estrutura física). 

 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

 

Conhecimento da 

Unidade de 

Saúde. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Refletir sobre as diferentes concepções 

do Processo Saúde/Doença. 

(Compreender a concepção de saúde 

nos diferentes períodos históricos até a 

constituinte de 1988). 

 
 

 

Concepções do 

Processo 

Saúde/Doença 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Reflexão sobre as 

diferentes 

concepções do 

Processo 

Saúde/Doença. 

Conhecer o trabalho da equipe 

multiprofissional, em especial do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

compreendendo o trabalho em equipe, 

o processo colaborativo e ético. 

(Formulário guia sugerido para nortear 

coleta de dados e registro das 

observações). 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Conhecimento do 

trabalho da equipe 

de saúde 

multiprofissional. 

4 

 

 

 

 

Compreender, discutir e refletir sobre a 

história das políticas de saúde no 

Brasil. 

(Filosofia, princípios e diretrizes da 

Reforma Sanitária) 
História das 

políticas de 

saúde no Brasil 

 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

 

Compreensão, 

discussão e 

reflexão sobre a 

história das 

políticas de saúde 

no Brasil. 

 

 

Reconhecer a área de atuação/território 

da ESF/foco em uma microárea.  

Comparar o mapa da equipe com 

reconhecimento visual. 

Conhecer o território de abrangência. 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Reconhecimento 

da área de 

atuação/território 

da ESF com foco 

em uma 

microárea. 

5  

Dissecar a organização dos serviços de 

saúde - base jurídica operacional do 

SUS. 

Conceituar e entender os princípios e 

diretrizes do SUS. 

(Constituição Federal 1988; Lei 

8080/90; 8142/90 e Decreto n. 7508 de 

28 de junho de 2011). 

 

Bases jurídica e 

operacional do 

SUS 

(Princípios e 

Diretrizes do 

SUS) 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Dissecação da 

organização dos 

serviços de saúde 

e conceituação e 

entendimento dos 

princípios e 

diretrizes do SUS. 

Identificar operacionalização dos 

princípios do SUS no 

funcionamento do serviço de saúde. 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

Identificação da 

operacionalização 
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 dos princípios do 

SUS nos serviços 

de saúde. 

6  

 

 Compreender a organização do 

Sistema de Saúde no Brasil (de 1990 a 

2015). 

 

 

 

Organização do 

Sistema de 

Saúde no Brasil 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Compreensão da 

organização do 

Sistema de Saúde 

no Brasil. 

Coletar na comunidade informações 

sobre concepções de saúde e doença. 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

Coleta de 

informações sobre 

concepções de 

saúde e doença na 

comunidade. 

7  

 

Introduzir os conceitos: Promoção da 

saúde e Prevenção de doenças. 

 
 

Promoção da 

saúde e 

Prevenção de 

doenças 

Teórica 

07h30 - 08h20 

 

Introdução dos 

conceitos: 

Promoção da 

saúde e Prevenção 

de doenças. 

 

Vivenciar os processos de trabalho 

da ESF com vistas às ações de 

promoção da saúde. 

(observar dinâmica de 

funcionamento dos diversos setores 

da unidade de saúde e compartilhar 

as observações). 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Vivência dos 

processos de 

trabalho da ESF 

com vistas às 

ações de 

promoção da 

saúde. 

8 
 

 

Entender os aspectos relacionados à 

abordagem comunitária: diagnóstico de 

saúde na comunidade. 

 

Diagnóstico de 

saúde na 

comunidade 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

 

Entendimento dos 

aspectos 

relacionados à 

abordagem 

comunitária: 

diagnóstico de 

saúde na 

comunidade. 

 

 

Entender o papel e o funcionamento do 

conselho local e municipal de saúde. 

Participar de reuniões e entrevistar 

conselheiro. 

Orientar construção do formulário 

de coleta de determinantes e 

condicionantes (IESC/MEP). 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

Mesa redonda 

com participação 

de um membro do 

Conselho 

Municipal de 

Saúde. 

Orientação da 

construção do 

formulário de 

coleta de 

determinantes e 

condicionantes. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender os determinantes sociais 

do processo saúde-doença e a 

importância do ambiente neste 

processo. 

 

Determinantes 

sociais do 

processo saúde-

doença 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Compreensão dos 

determinantes 

sociais do 

processo saúde-

doença. 

 

Conhecer na comunidade os espaços e 

atores potentes para ações de saúde 

intersetoriais (escolas, CRAS, Feiras, 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Conhecimento 

dos espaços e 

atores potentes da 
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Conselho Tutelar, Delegacia da 

Mulher). 

 

comunidade para 

ações de saúde. 

  

 

Prova N1 Nacional  

 

 

Prova N1 

Nacional  

 

Prova N1 

Nacional  

Prova N1 

Nacional  

 

10 
 

 

Revisão de Prova 

 

Revisão de 

Prova 

Teórica 

07h30 - 08h20 
Revisão de Prova  

 

Feedback 

 

Feedback 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Feedback 

  Recesso Acadêmico  
Recesso 

Acadêmico 

Recesso 

Acadêmico 

Recesso 

Acadêmico 

 

11 

 

 

Conhecer e aplicar instrumentos e 

ferramentas de coleta de informações 

em saúde na comunidade (Coleta de 

Dados Simplificada - CDS e o e-SUS). 

 

 

e-SUS 

 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

Conhecimento e 

aplicação dos 

instrumentos e 

ferramentas de 

coleta de 

informações em 

saúde na 

comunidade (CDS 

e e-SUS). 

Entender o sentido do 

cadastramento de domicílios para o 

diagnóstico sócio sanitário e 

visualização dos determinantes 

sociais. 

 

Fazer o cadastramento 

(Coleta de dados para diagnóstico 

sócio sanitário e visualização dos 

determinantes sociais). 

 

Conhecer as interfaces do e-SUS e 

aplicabilidade de cada uma (registros 

de visitas, consultas, atividades 

coletivas, prontuário eletrônico) para 

a integralidade das informações. 

 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

 

Cadastramento 

para entendimento 

do sentido do 

cadastro de 

domicílios no 

diagnóstico sócio 

sanitário e 

conhecimentos 

das interfaces do 

e-SUS. 

  

 

Teste Progresso  

 

Teste 

Progresso  

 

Teste 

Progresso  

 

Teste 

Progresso  

 

12  

 

Reconhecer os pressupostos 

subjacentes aos modelos técnico 

assistenciais. 

 
Modelos 

técnicos 

assistenciais 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

 

Reconhecimento 

da importância 

dos modelos 

assistenciais 

(conceitos de 

Redes de Atenção 

à saúde). 

 

Aplicar o formulário de coleta de dados 

determinantes e condicionantes. 

Aspectos epidemiológicos. 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

 

Aplicação do 

formulário de 

coleta de dados 

determinantes e 

condicionantes. 

13   
 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 
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Reconhecer os atributos da Atenção 

Primária à Saúde no Brasil. 

 

Atributos da 

APS 

 

Reconhecimento 

dos atributos da 

Atenção Primária 

à Saúde no Brasil. 

 

Saber realizar um levantamento da 

situação sócio sanitária, por meio de 

análise dos cadastros domiciliares de 

uma microárea. 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Levantamento da 

situação sócio 

sanitária, por 

meio de análise 

dos cadastros 

domiciliares de 

uma microárea. 

14  

 

Teste de Proficiência 

 

Teste de 

Proficiência 

Teste de 

Proficiência 

Teste de 

Proficiência 

15  

 

Compreender os princípios éticos e 

humanísticos no cenário da prática e 

em equipe. 

 
 

Princípios éticos 

e humanísticos 

no cenário da 

prática e em 

equipe. 

(Compreender) 

Teórica 

07h30 - 08h20 

 

Compreensão dos 

princípios éticos e 

humanísticos no 

cenário da prática 

e em equipe. 

 

 

Vivenciar o trabalho de equipe nas 

ESFs e elaborar reflexão crítica sobre a 

ética no processo de trabalho. 

 

Consolidar diagnóstico sócio 

sanitário. 

 

Entrega do Trabalho 

Interdisciplinar (Diagnóstico 

Situacional Criativo). 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Reflexão sobre 
diferentes situações 

envolvendo 
questões éticas. 

 
Consolidação do 
diagnóstico sócio 

sanitário. 

16 

 
 

Princípios do Apoio Matricial 

Princípios do 

Apoio Matricial 

 

Teórica 

07h30 - 08h20 

 

Conhecimento do 

Apoio Matricial. 

 

Apresentação do Projeto de Pesquisa 

Interdisciplinar 

(MEP + IESC) 

Apresentação do 

Trabalho 

Interdisciplinar 

 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Apresentação de 

Trabalho 

17  

 

Feedback 

 

 

Feedback 

 

Feedback Feedback 

 

Apresentação do Projeto de Pesquisa 

Interdisciplinar 

(MEP + IESC) 

 

 

Apresentação do 

Trabalho 

Interdisciplinar. 

Prática 

13h15 - 14h55 

15h00 - 16h40 

Apresentação de 

Trabalho 

18  

 

Prova Integradora Nacional (N2) 

 

19  Prova Substitutiva 
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VIII. Instrumento de avaliação da aprendizagem / Data prevista para aplicação / Critérios detalhados da 

avaliação:                                                                                    

 

Avaliação ocorrerá da seguinte forma: 

 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos

, Habilidades e 

Atitudes 

N1 Nacional 20 06/10/2021 

Teste de Proficiência  10 11/11/2021 

Integradora Nacional  20 06/12/2021 

Avaliação Diária 10 

 

5 Pontos: Parcial 

5 Pontos: Final     

 

Trabalho Interdisciplinar 

(Diagnóstico Situacional) 
40 

10 Pontos – Avaliação do acompanhamento e 

elaboração do Trabalho Interdisciplinar. 

10 Pontos – Avaliação do Diagnóstico 

Situacional.  

20 Pontos – Avaliação da Apresentação Oral/ 

Projeto de Pesquisa Interdisciplinar 

(MEP+IESC).  

 

Total  100  

 

Datas das avaliações: 

 

Prova N1 Nacional: 06 de outubro/2021. Formato: presencial ou online (será definido até 30/08/2021). 

Horário para aplicação: 11h às 12h20min. 

Teste de Proficiência presencial – 11/11/2021 

Prova Integradora Nacional: 06 de dezembro/2021. Formato: presencial ou online (será definido até 

29/10/2021). 

Prova Substitutiva presencial (artigo 115 do Regimento Interno) – 6/12/2021 a 08/12/2021 

Teste de Progresso presencial – 27/10/2021  

 

Avaliação diária:  

Os critérios para avaliação diária das atividades práticas ou teórico-práticas serão: participação, interesse, 

iniciativa, cumprimento das regras estabelecidas no contrato de convivência elaborado com os alunos no 

primeiro dia de aula. 

 

Apresentação oral do Trabalho Interdisciplinar:  

Na apresentação do Trabalho Interdisciplinar haverá um sorteio do aluno que irá fazer a apresentação. Caso 

este aluno esteja ausente sem justificativa, o mesmo ficará com zero na avaliação oral do trabalho. Todos 

os outros membros do grupo também deverão estar presentes com câmera ligada ou, na impossibilidade de 

ligar a câmera, comprovar sua presença por meio do áudio ou chat. Caso contrário, os membros ausentes 

também ficarão com zero na avaliação da apresentação oral do Trabalho Interdisciplinar. RESUMINDO: 

TODOS OS MEMBROS DO GRUPO DEVERÃO ESTAR PRESENTES NA APRESENTAÇÃO, POIS 

OS QUE ESTIVEREM AUSENTES FICARÃO COM ZERO NA ATIVIDADE. 
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IX. Sistema de Promoção: 

 

É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento). 

É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento). 

Para os módulos do eixo de Integração Ensino-Serviço não é previsto o regime de Exame Especial. 

 

X. Bibliografia Básica: 

 

GUSSO, G.; LOPES, J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Princípios, Formação e 

Prática. 2. ed. Artmed. 2012. 2 vol. 

 

CAMPOS, G.W.S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. Rev. Aum. São Paulo: Hucitec, 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

(Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: http://www.brasilsus.com.br/index. 

php/legislacoes/gabinete-do-ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017. 

 

XI. Bibliografia Complementar: 

 

GALVAO, L.A.C.; FINKELMAN, J.; HENAO, S. (Org). Determinantes Ambientais e Sociais da Saúde. 1.  

ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, 2011. 

 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, 

Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 10/2011. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0 

 

DUNCAN, BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primário baseadas em evidências. 

4.ed.Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível em: 

http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 

 

WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR. Practical Evidence About Real Life Situations. Disponível em: 

http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS. aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Assinaturas: 
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______________________ 

Assinatura da professora 

15/06/2021 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

15/06/2021 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

15/06/2021 

 

  
 


