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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção pedagógica, a ser realizada 

no Curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá, no módulo Integração, 

Ensino, Serviço e Comunidade (IESC), tendo como base os resultados das 

seguintes pesquisas do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde,: 

“Processo de inserção dos alunos do Curso de Medicina no cenário de prática: 

olhar dos gestores e profissionais da saúde” e “A visão da Integração de 

Ensino, Serviço e Comunidade (IESC), dos alunos de Medicina e da Equipe de 

Saúde das Unidades Básicas do Estado do Amapá”. O objetivo é apresentar os 

resultados encontrados nos estudos e sensibilizar gestores, docentes, preceptores, 

profissionais da saúde e acadêmicos de medicina para a importância das atividades 

a serem desenvolvidas com os estudantes nos cenários de prática que são as 

Unidades Básicas de Saúde.  

 

Palavras-chave: 1.Integração; 2.Ensino; 3.Profissional da Saúde; 4. Medicina de 

Família e Comunidade; 5.Estudante de Medicina 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Conhecer o processo de inserção do ensino no serviço, através da percepção 

de gestores das UBS, preceptores, profissionais da saúde e estudantes do curso de 

medicina da UNIFAP foi essencial para elucidar sobre as fragilidades e 

potencialidades da integração ensino, serviço e comunidade.  

A Resolução nº 4 CNE/CES, de 7 de novembro de 2001, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, em seu Art. 

12, item 8, prevê vincular, através da integração ensino-serviço, a formação médico-

acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Para o curso de medicina, as diretrizes curriculares nacionais traçam o perfil 

do futuro profissional que deverá ter uma formação sólida, integradora e articulada 

com diversas áreas de conhecimentos básicos e clínicos, bem como, ter 

conhecimento dos determinantes sociais dos problemas de saúde e, ter capacidade 

de atuar em equipes multiprofissionais (SILVA, 2004; IOCHIDA, 2004). 

Batista (2004, p. 51) descreve esse perfil como: 

 

[...] médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-
doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 
humano. 

 
 

As mudanças na formação dos profissionais de saúde passam pela 

construção de competências, que visam às transformações ocorridas no setor Saúde 

e no mundo do trabalho, cujos desafios, encontram-se no pressuposto de que o 

professor se libere do modelo tradicional de ensino, empenhando-se em construir 

uma nova prática, adotando o papel de educador.  

As transformações passam também, pela adoção de cenários de práticas de 

ensino, fazendo-se necessário rever as relações de poder existentes nas Instituições 

de Ensino Superior (IES), Instituições de Saúde, profissionais, acadêmicos, usuários 

e gestores.  

Essas transformações potencializam a construção de vínculo, pois aproxima 

quem oferece ou presta ensino e serviço de quem o recebe, personalizando a 
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relação, que deve ser compromissada, solidária e aparecer como fruto de uma 

construção social e parte de um esforço que envolve equipe, instituições e 

comunidade (FERREIRA, 2009). 

O curso de graduação em medicina da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP) adota a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas, com 

estrutura curricular integrada, composta por módulos, com atividade estimulando o 

aluno a capacidade de aprender a apreender, trabalhar em equipe, ouvir outras 

opiniões, com papel ativo e responsável pelo seu aprendizado. Iochida (p.155, 2004) 

diz que: 

A metodologia da problematização designa um tipo de estratégia de ensino 
que se baseia em observação da realidade, reflexão e ação, tendo destaque 
a relação ensino-serviço (de saúde). Enfatiza-se o aprender fazendo, e a 
aprendizagem que decorre do trabalho em grupos e com a equipe 
multiprofissional. 

 
O Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina da UNIFAP (2008) 

enfatiza a formação de profissionais generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, o 

que tornará o futuro médico dotado de capacidades e habilidades para atuar nos 

diversos níveis de atenção à saúde, comprometidos com a promoção da saúde e 

com políticas que garantam qualidade de vida da comunidade. 

Para a formação de uma visão ampliada do processo saúde doença, o 

estudante deverá ter estágios e vivências extramuros universitários, priorizando-se 

no início do curso os cenários das Unidades Básicas de Saúde, onde treinará 

habilidades dentro de uma equipe multiprofissional. 

Essa integração ensino-serviço que é compreendida como eixo do processo 

pedagógico, integra a universidade aos serviços de saúde, privilegia o estudante, 

seus conhecimentos, suas expectativas e suas experiências no processo de ensino-

aprendizagem. O conteúdo programático do curso é elaborado de acordo com a 

prática em situação real de ensino e com o ambiente de trabalho. Portanto, o 

estudante tem a oportunidade de unir seus conhecimentos à prática do serviço e 

refletir sobre seu papel e atitudes junto à comunidade (MORITA; HADDAD, 2008). 

Com os resultados das pesquisas realizadas pelas mestrandas, a cerca da 

visão da integração ensino, serviço e comunidade, percebeu-se quão imperativo é 

realizar orientações para todos os atores participantes dos trabalhos de conclusão 

do mestrado, que envolvem a importância do conhecimento a respeito da integração 

ensino e serviço. 
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Com isso, visando aprimorar a relação ensino, serviço e comunidade, faz-se 

necessário que gestores das IES, UBS, profissionais da saúde e alunos do curso de 

medicina da UNIFAP sejam reorientados quanto à importância do módulo IESC na 

formação do estudante.  

Para tanto, no produto final deste mestrado, as pesquisadoras se propõem a 

realizar atividades em educação permanente sobre a IESC. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Orientar gestores, docentes, preceptores, profissionais da saúde e 

acadêmicos sobre a importância da “Integração Ensino, Serviço e Comunidade” para 

a formação dos acadêmicos do curso de medicina da UNIFAP. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 Sensibilizar os gestores estaduais e municipais, com vistas a melhorar a 

formação médica; 

 Sensibilizar os coordenadores e docentes do curso de medicina para a 

importância do aprendizado em cenários de práticas; 

 Sensibilizar os gestores, preceptores e profissionais de saúde das UBS para 

as atividades a serem desenvolvidas com alunos; 

 Sensibilizar os alunos de medicina sobre a importância da IESC em sua 

formação; 

 Realizar workshop em integração ensino, serviço e comunidade para 

gestores, profissionais da ESF, profissionais de saúde da UBS e acadêmicos. 
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3 METODOLOGIA 

 

As atividades serão desenvolvidas no início de cada semestre, tendo como 

metodologia aplicada uma oficina pedagógica, cujo modelo será participativo, com 

as seguintes etapas: exposição dialogada ministrada pelas pós-graduandas do 

Mestrado Ensino em Ciências da Saúde, modalidade profissional da Região Norte. 

Posteriormente, discussão em grupos com a produção de cartazes que 

deverão sugerir medidas de reorganização dentro da realidade das UBS 

trabalhadas com a prática da IESC e apresentação, pelos participantes, dos 

conteúdos debatidos e assimilados.  

 

3.1 Local  

As atividades ocorrerão na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), com 

periodicidade semestral (a definir).  

 

3.2 Público Alvo 

Gestores da UNIFAP e UBS, docentes do curso de medicina, preceptores, 

profissionais da saúde e acadêmicos. 

 

3.3 Atividades  

Pretende-se realizar workshop, visando o desenvolvimento da temática 

previamente estabelecida.  

Serão enfatizados aspectos referentes à:  

 Processo de integração ensino-serviço no âmbito da UNIFAP e Rede SUS na 

Cidade de Macapá;  

  Importância da IESC na formação do profissional médico;  

 Formação educativa das equipes da ESF para acolher os graduandos; 

  Condições de infraestrutura física, material e de recursos humanos das 

Unidades Básicas de Saúde; 

 Dificuldades e potencialidades para a efetiva integração ensino-serviço; 

 Sugestões dos gestores, profissionais da ESF e alunos para uma efetiva e 

consolidada integração ensino-serviço. 
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4 RESULTADOS 

 

Na realização das atividades de Educação Permanente em Saúde, 

direcionada a este público alvo, será possível desenvolver as oficinas com a 

finalidade de atualizar os atores envolvidos que atuam no ensino e serviços de 

saúde. Para tanto, serão feitos dois encontros semestrais, sendo abordados os 

temas sobre a IESC sugeridos pelas mestrandas.  

Estas oficinas servirão para sensibilizar os gestores das UBS, docentes de 

Medicina, acadêmicos, preceptores e profissionais da saúde, incentivando-os a 

desenvolver novos conhecimentos e entendimentos acerca da prática médica.  

Guimarães et al (2010), referem que a atividade de Educação Permanente 

em Saúde é uma ferramenta valiosa para o diagnóstico das necessidades de 

capacitação dos profissionais da saúde, pois como tal, permite explorar as 

necessidades do ponto de vista dos trabalhadores, em função dos problemas 

identificados em sua prática diária.  

Cabe ressaltar que, segundo Oliveira (2007), a educação permanente 

também pode ser considerada como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece 

no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é elaborada a partir dos 

problemas apresentados nas experiências que as pessoas já trazem na sua vivência 

profissional. 

Por fim, espera-se transformar as práticas a serem desenvolvidas com 

acadêmicos de medicina, através das respostas construídas, a partir da reflexão dos 

participantes.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES     

 

A partir das atividades realizadas com os atores participantes nestas oficinas, 

será possível perceber a necessidade de atualização de conhecimentos acerca da 

sua prática com acadêmicos de medicina, aliada à teoria desenvolvida na UNIFAP, 

permitindo uma maior aproximação entre ensino e serviço de saúde.  

Recomenda-se um aprendizado contínuo, com o intuito de integrar os saberes 

adquiridos à melhoria das práticas realizadas com alunos, uma vez que, os 

resultados positivos serão maiores, à medida que, haja uma homogeneização do 

que é a IESC e, como a prática deverá acontecer dentro das UBS. 
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