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O desenvolvimento da humanidade e a busca por melhores condições 

de vida tem gerado um contexto de necessidades crescentes em termos de 

provisão de serviços de saúde. Por outro lado, a evolução das ciências 

médicas tem trazido custos cada vez maiores para a população. A Atenção 

Primária à Saúde (APS) tem se mostrado fundamental na estruturação de 

sistemas de saúde, pois tem sido associada a resultados satisfatórios com 

custos acessíveis. Desta maneira, cada vez mais países e instituições optam 

por ter, como base estruturante de seu sistema, uma APS forte e resolutiva. 

O Brasil assumiu este posicionamento com a Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Entretanto, uma das dificuldades encontradas é a carência de 

médicos especialistas nesta área. Desta maneira, a ESF tem contado com a 

força de trabalho de muitos médicos recém-graduados. Sendo assim, é 

essencial que o médico não especialista tenha uma sólida formação em APS. 

O Internato médico, como fase formativa predominantemente prática, 

cumpre papel ímpar na oferta de oportunidades de aprendizado para o aluno 

de medicina. Considerando o que expomos, é importante então que as escolas 

médicas orientem seus programas de Internato para uma robusta aquisição de 

competências na área da APS.     

Evidencia-se que, até o presente momento, não dispomos no Brasil de 

diretrizes para a elaboração de programas de Internato. Tampouco dispomos 

de orientações a respeito de como orientar o Internato para o aprendizado das 

competências essenciais para o trabalho em APS. A Associação Brasileira de 



Educação Médica vem desenvolvendo trabalho para elaborar diretrizes para o 

Internato desde 2009. Este provavelmente será um documento de fundamental 

importância para a educação médica do país – mas ainda não está concluído. 

Ao tomar os resultados da pesquisa “Ensino das competências para o 

trabalho médico em Atenção Primária à Saúde no Internato das Universidades 

Públicas da Região Norte”, realizada no Programa de Mestrado Profissional 

Ensino em Ciências da Saúde da UNIFESP (Universidade Federal de São 

Paulo), propomos um conjunto de diretrizes para orientar a organização e o 

desenvolvimento do Internato que defendemos como ideal. Temos a 

expectativa que estas diretrizes possam auxiliar as escolas médicas no desafio 

de formar profissionais generalistas com orientação comunitária. 

Para uma leitura mais clara, construímos o quadro 2 onde agrupamos as 

diretrizes por categorias que representam os distintos enfoques a serem 

trabalhados na estruturação do Internato orientado para a APS. Além de 

considerar os achados da pesquisa, a elaboração destas diretrizes 

fundamentou-se em outros documentos oficiais, que serão referenciados no 

rodapé do quadro. 

 

 

Quadro 2 – Diretrizes para orientação do Internato médico para a APS. 

Currículo Pré-Internato 

Estrutura Curricular 

- Incluir disciplinas relacionadas à APS em todos os períodos 

- Articular as disciplinas curriculares de maneira vertical (em um mesmo período) e 

longitudinal (ao longo do curso), buscando uma formação direcionada à medicina 

generalista 

- Inserir o aluno precoce e continuadamente na APS 

- Ofertar atividades complementares e disciplinas optativas vinculadas à APS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

- Definir linhas de pesquisa prioritárias, com forte estímulo em APS 

- Estimular trabalhos que surjam da problematização de situações vivenciadas em APS 

durante a graduação 

continua 



Quadro 2 – Diretrizes para orientação do Internato médico para a APS. 

continuação 

Programa de Internato 

Matriz de competências 

- Definir claramente uma matriz de competências essenciais a serem adquiridas nos 

níveis de atenção primária, secundária e terciária 

- Considerar como referencial, para a matriz de competências referentes à APS, a Política 

Nacional de Atenção Básica, as recomendações da Sociedade Brasileira e Organização 

Munidal de Medicina de Família e Comunidade e da Associação Brasileira de Educação 

Médica, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

- Definir os cenários de aprendizagem mais adequados para o aprendizado de cada 

competência 

- Criar instrumento de registro de atividades do interno, que servirá para a verificação 

das competências progressivamente adquiridas 

 

Estrutura dos Estágios 

- Inserir o estágio em APS como atividade principal do último semestre do internato, 

contabilizando no mínimo 25% da carga horária total do Internato 

- Inserir, como única atividade paralela ao estágio de APS, plantões semanais de 

emergências/urgências, o que tornará o último semestre do curso muito semelhante à 

prática profissional do médico não especialista 

- Dedicar o restante da carga horária para rodízios entre clínica médica, pediatria, clínica 

cirúrgica e ginecologia/obstetrícia 

- Priorizar, nestes estágios, o ensino de competências necessárias para o trabalho em 

APS 

- Oferecer estágio optativo de um mês no último ano do Internato a fim de criar 

condições para o aperfeiçoamento desejado em área da atenção secundária/terciária e 

oportunizar o contato com a APS em outras cidades/Estados/países 

 

Preceptoria 

- Vincular oficialmente a preceptoria à Universidade, coordenada por tutor acadêmico 

- Aumentar o número de professores especialistas em Medicina de Família e 

Comunidade nas Universidades, para atuarem como tutores 

- Promover continuamente a formação e educação permanente para preceptores 

continua 

 
 
 
 



Quadro 2 – Diretrizes para orientação do Internato médico para a APS. 

continuação 

Programa de Internato 

Avaliação 

- Definir claramente os métodos de avaliação, escolhendo-se os instrumentos mais 

adequados para cada competência a ser avaliada 

- Utilizar instrumentos validados como Conceito Global, Portfólio e Mini-Ex, de 

maneira formativa e somativa
1
 

- Avaliar conhecimentos, habilidades e atitudes em cada estágio 

Estágio em APS 

Cenário 

- Estruturar este estágio preferencialmente em Estratégia Saúde da Família 

- Dedicar parte da carga horária do estágio em APS em municípios do interior dos 

Estados 

 

Logística de apoio 

- Providenciar transporte e alimentação ao aluno em todos os estágios 

- Providenciar transporte para visita de tutores às Unidades 

continua 

 

 
 
 

                                                 
1
 Diversos instrumentos têm sido validados para avaliação estruturada de competências 

médicas. Com o Conceito Global, por exemplo:  
 

(...) os docentes podem expressar sua percepção global dos alunos, de forma 
mais objetiva, em relação a duas esferas distintas da competência: técnica 
(contendo itens como história clínica, exame físico, conhecimento médico, 
julgamento clínico, solução de problemas e hábitos no trabalho) e humanista 
(incluindo comunicação com pacientes e familiares, respeito, habilidades 
reflexivas, sensibilidade ao contexto e trabalho em equipe) (DOMINGUES et 
al, 2009, p.148).  

 
O Portfólio reflexivo, por sua vez, é instrumento que parece ter grande valor na avaliação 
formativa. Segundo Gomes (2010, p. 393): 
 

Reconhecendo-se o enfoque problematizador como uma resposta inovadora 
frente aos desafios presentes na formação dos profissionais de saúde...o 
objetivo majoritário de sua utilização, nestas situações, seria o 
desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a prática e, a partir desta, 
da possibilidade de articular conhecimentos teóricos e aplicar/intervir no 
processo de trabalho, completando o circuito da problematização.  

 
O Miniexercício Clínico Avaliativo (MiniEx), é por sua vez, “instrumento de avaliação de 
competências clínicas que consiste na observação feita pelo professor em uma consulta 
focada, realizada pelo interno, no ambiente de trabalho” (MEGALE, 2009, p.166). 



Quadro 2 – Diretrizes para orientação do Internato médico para a APS. 

continuação 

Estágio em APS 

Preceptoria e tutoria 

- Oferecer transporte e reservar carga horária para que o tutor visite as Unidades 

periodicamente 

- Reunir preceptoria periodicamente com os tutores, no mínimo mensalmente   

- Envolver ativamente a preceptoria na concepção da dinâmica do estágio, no 

planejamento e na elaboração dos materiais pedagógicos (fichas de avaliação, 

materiais educativos para internos, etc) 

- Propiciar educação permanente para os preceptores através da própria 

Universidade, e/ou fomentando participação em eventos científicos 

- Atrair preceptores para outros projetos universitários, como PET-Saúde, ou 

editoração de publicações 

Integração Ensino-Serviço 

Integração acadêmica 

- Integrar o Internato médico com o estágio final dos demais cursos de graduação em 

saúde 

 

Integração com profissionais 

- Oficializar a participação da Universidade e dos internos nas políticas de educação 

permanente dos profissionais da rede 

- Oferecer cursos de preparação dos demais profissionais da rede pública para a 

função de preceptoria 

 

Integração com a comunidade 

- Oficializar a participação da Universidade nas instâncias de pactuação do SUS, como 

Conselhos Municipais de Saúde e Comissões de Integração Ensino-Serviço
2
 

 

continua 

 

 
Quadro 2 – Diretrizes para orientação do Internato médico para a APS. 

conclusão 

                                                 
2
 Os Conselhos Municipais de Saúde e Comissões de Integração Ensino-Serviço são, 

respectivamente, dispositivos para fomentar o controle social do Sistema único de Saúde, e a 
articulação entre este a as instituições de ensino. Estão previstos na lei federal 8080/90 
(BRASIL, 1990). 



Estrutura das Unidades de Saúde 

Estrutura física 

- Estimular e auxiliar a adesão dos municípios aos programas de qualificação de 

Unidade de Saúde, como o Requalifica
3
 

- Envidar esforços para investimentos estruturais em parceria Universidade – Serviços 

de Saúde, através de termos de cooperação 

 

Estrutura de ensino 

- Disponibilizar, nas Unidades de Saúde, biblioteca mínima, acesso a Internet e 

tecnologias de informação e comunicação em Saúde, como o Telessaúde e o portal de 

periódicos da CAPES
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
3
 O Requalifica – ou Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (BRASIL, 

2011f) – é iniciativa do Ministério da saúde para fomentar financeiramente a adequação da 
estrutura física de Unidades Básicas de Saúde. 
 
4
 O Projeto Telessaúde Brasil Redes visa fornecer aos profissionais da APS, através de 

tecnologias de informação e comunicação, ferramentas de educação permanente e de suporte 
à dúvidas. O portal de periódicos CAPES é uma iniciativa do da Comissão de Aperfeiçoamento 
do Pessoal do Ensino Superior (vinculado ao Ministério da Educação) que disponibiliza acesso 
a milhares de revistas científicas eletrônicas. Para saber mais, acesse 
http://www.telessaudebrasil.org.br/ e http://www.periodicos.capes.gov.br/, respectivamente. 


