
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE MEDICINA 
 
 
 
 
 
 

Mariana Pavan Martins 
 
 
 
 
 

Estratégias pedagógicas no ensino da Clínica 
Ampliada na Atenção Primária à Saúde: Percepções 

e vivências dos alunos de graduação médica 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade 
de Medicina, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Câmpus de Botucatu, para obtenção 
do título de Mestre em Saúde Coletiva.  

 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Antonio de Pádua Pithon Cyrino 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botucatu 
2015



 

 

 
 

Mariana Pavan Martins 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégias pedagógicas no ensino da Clínica 

Ampliada na Atenção Primária à Saúde: Percepções 

e vivências dos alunos de graduação médica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à Faculdade de 
Medicina, Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de 
Botucatu, para obtenção do título de 
Mestre em Saúde Coletiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Antonio de Pádua Pithon Cyrino 
 
 
 
 
 
 

Botucatu 
2015



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Este trabalho se desenvolveu no escopo do Edital CAPES 
24/2010 Pró-Ensino na Saúde e traduz o trabalho colaborativo do 
Grupo de Pesquisa do Projeto: Integração Universidade, Serviços 
de Saúde e Comunidade na Faculdade de Medicina de 
Botucatu/UNESP: Construindo novas práticas de formação e 
pesquisa.  
 

A pesquisa foi desenvolvida no programa de Pós-graduação 
em Saúde Coletiva, da Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP, 
em parceria com o Grupo de coordenação do Ensino de Graduação 
de Medicina e Enfermagem na Atenção Primária à Saúde na 
interface universidade, serviços de saúde e comunidade, do PRO-
Saúde e do PET-Saúde. Insere-se na linha de pesquisa: Integração 
universidade e serviços de saúde - Formação de Profissionais de 
Saúde: Desenvolvimento e Análise de Tecnologias e Processos de 
Ensino-Aprendizagem.  

 
Os recursos para esta pesquisa foram oriundos do referido 

edital da CAPES. 



Folha de Aprovação 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
Mariana Pavan Martins 

 

Estratégias pedagógicas no ensino da Clínica Ampliada na Atenção Primária à 
Saúde: Percepções e vivências dos alunos de graduação médica 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de Botucatu, para obtenção do 
título de Mestre em Saúde Coletiva. 
 

 

Orientador: Prof. Dr. Antonio de Pádua Pithon Cyrino 

 

Comissão examinadora  
 

 

Prof. Dr. Antonio de Pádua Pithon Cyrino 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Nildo Alves Batista 
Universidade Federal de São Paulo  
 
 
 
 
 
Profa. Dra. Alice Yamashita Prearo  
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
 
 
 
 
 

Botucatu, 18 de agosto de 2015.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Agradecimentos



Dedicatória 

 

DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais 

.



Agradecimentos 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, “porque Dele e por Ele, e para ele são todas as coisas” 

(Romanos 11:36). 

 

Ao Rafael, pelo amor e alegria transbordantes! 

 

Aos familiares e queridos amigos, pelo carinho e presença constantes. Sem 

vocês eu não seria! 

 

Ao Prof. Antonio Cyrino, que se prontificou a orientar-me durante este 

percurso e que me ajudou a compreender um pouco mais sobre a “educação 

médica”. 

 

Aos colegas de trabalho e aos professores membros do Núcleo de Apoio 

Pedagógico, por todo o entusiasmo com o tão caro tema “educação”. É bonito este 

engajamento e esta vontade que faz mover. 

 

Aos Professores Nildo Alves Batista, Alice Yamashita Prearo e Vanessa dos 

Santos Silva, que puderam contribuir nas diferentes etapas deste trabalho 

(qualificação e defesa), e, também, aos que aceitaram o convite para contribuir 

como suplentes neste processo: Profa. Paula de Oliveira Montadon Hokama, Profa. 

Patrícia Maria Fonseca Escalda e Profa. Sueli Therezinha Martins. 

 

Aos colegas do grupo de pesquisa, sempre solícitos.  

 

Aos alunos que contribuíram para que este estudo fosse possível, pela 

paciência e disposição. 



Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não tenho pressa. Pressa de quê?  

Não têm pressa o sol e a lua: estão certos. 

Ter pressa é crer que a gente passa adiante das pernas, 

Ou que, dando um pulo, salta por cima da sombra. 

Não; não sei ter pressa. 

Se estendo o braço, chego exactamente aonde o meu braço chega - 

Nem um centímetro mais longe.  

Toco só onde toco, não aonde penso.  

Só me posso sentar aonde estou.  

E isto faz rir como todas as verdades absolutamente verdadeiras,  

Mas o que faz rir a valer é que nós pensamos sempre noutra coisa,  

E vivemos vadios da nossa realidade.  

E estamos sempre fora dela porque estamos aqui.  

 

Alberto Caeiro, in “Poemas Inconjuntos”  

Heterônimo de Fernando Pessoa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

Abstract



Resumo 

 

RESUMO 

 
MARTINS, M. P. Estratégias pedagógicas no ensino da Clínica Ampliada na 
Atenção Primária à Saúde: percepções e vivências dos alunos de graduação 
médica. 2015. 157f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Botucatu, 
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2015.  
 

A Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) – UNESP vem, desde 2002, 

participando de programas dos Ministérios da Saúde e Educação que buscam 

reorientar a formação dos profissionais de saúde. Em 2003, a FMB-UNESP 

implantou o programa de Interação Universidade-Serviço-Comunidade – IUSC, em 

resposta ao Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares (PROMED), 

permitindo a ampliação da vivência dos graduandos junto à comunidade. A disciplina 

IUSC adota, como estratégia de ensino-aprendizagem, a vivência do aluno na 

Atenção Primária à Saúde (APS), e envolve os alunos dos três primeiros anos da 

graduação médica e os alunos do 1º e 2º anos de graduação em enfermagem (nos 

dois primeiros anos, todas as atividades são desenvolvidas como prática de 

educação interprofissional). Objetivou-se analisar e caracterizar três estratégias 

pedagógicas adotadas na disciplina IUSC III quanto às suas bases teóricas e 

pedagógicas. Tais estratégias (atendimento supervisionado de pacientes, com 

retornos frequentes e orientados por roteiro de anamnese ampliada) visam a 

ampliação da clínica e são orientadas pelos princípios da humanização e 

integralidade do cuidado. Os participantes foram alunos do 3o e 6o anos médico. Foi 

aplicado um questionário aos alunos do 3o ano (78 alunos, que correspondia a 

88,6% do total) e foram realizadas entrevistas semiestruturadas com alunos do 6o 

ano (seis alunos). Os dados quantitativos foram trabalhados por meio de estatística 

descritiva, e os qualitativos por meio da técnica de Análise Temática de Conteúdo. 

Os alunos avaliaram que tais estratégias contribuíram para a aquisição e/ou 

desenvolvimento de competências clínicas, e muitas delas estavam relacionadas à 

compreensão da saúde e dos problemas a partir de uma perspectiva ampliada e ao 

desenvolvimento de habilidades relacionais e de comunicação (incluindo a relação 

aluno-paciente e escuta qualificada). Para parte dos alunos, o atendimento 

supervisionado é visto como um processo natural e gradativo e foi entendido como 

um preparo para os anos seguintes. A realização de retornos frequentes favoreceu 

com que os alunos experienciassem e valorizassem o vínculo longitudinal, o qual foi 
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percebido como importante para a construção de relações de confiança, 

influenciando na fluidez da consulta e na possível adesão ao tratamento. O retorno 

também permitiu que observassem os resultados alcançados, o que aponta para o 

potencial de aprendizagem desta estratégia. Os roteiros de anamnese favoreceram 

para que parte dos alunos avaliassem as consultas como tendo sido “completas”, 

com abordagem integral; porém, algumas críticas foram apontadas. Em todo este 

processo, é visto com destaque o papel do tutor. Conclui-se que tais estratégias têm 

favorecido que se deem passos no caminho da integralidade e da humanização do 

cuidado, mas ainda são necessários ajustes. 

 

Palavras-chave: Estudantes de Medicina; Atenção Primária à Saúde; Educação 

Médica; Integralidade em Saúde; Humanização da Assistência. 
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ABSTRACT 

 

The Medical School of Botucatu (FMB) – UNESP, since 2002, has participated 

in programs offered by the Ministries of Health and Education which aim to guide the 

formation of professionals in the health area. In 2003, FMB-UNESP implemented the 

program Interaction University-Service-Community – IUSC, in response to the 

Program of Curricular Changes (PROMED), allowing the broadening of experiences 

for the undergraduate students in the community. The discipline IUSC uses the 

experiences of students in the Primary Attention Health Service (PAHS) as teaching-

learning strategy and is developed with students from the three first years of the 

medical school and first and second years of the nursing course (in the two first years 

all the activities are developed as inter professional education practice). The aim of 

this study was to evaluate and characterize three educational strategies used in the 

discipline IUSC III related to its theoretical and educational basis. Such strategies 

(supervised assistance for patients with frequent follow up, guided by expanded 

scripted anamnesis) aim the broadening of clinics and are oriented by the 

humanization and integrality of care. The participants were under graduate students 

of the third and sixth years of medical school. A questionnaire was used with the 

students of the third year (78 students, corresponding to 88.6% of the total group) 

and semi structured interviews were used with the students of the sixth year (six 

students). The quantitative data were analyzed by descriptive statistics and the 

qualitative data by the Thematic Content Analysis. The students evaluated that such 

strategies contributed to the acquisition and/or the development of clinical 

competences being several of them related to the comprehension of health and the 

problems in a broadening perspective and the development of skills related to 

communication (including the relation student-patient and a qualified hearing). From 

the student’s point of view, the supervised assistance is considered a natural and 

gradual process and was understood as a preparation for the next years. The 

frequent follow up favored the experience of students as well as the longitudinal 

relationship, which was perceived as important to build a reliable relationship, 

influencing in the appointment flow and the treatment compliance. The follow up of 

patients also allowed the students to see the results, which shows the learning 

potential in this strategy. The scripted anamnesis favored that part of the students 

evaluated the appointments as “complete”, with an integral approach; however some 
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criticisms were pointed out. In the whole process, the tutor had a leading role. It is 

possible to conclude that these strategies have favored the steps towards the 

integrality and humanization of the health care, even though some adjusts are still 

needed. 

 

Key words: Medical Under Graduate Students; Primary Attention in Health; Medical 

Education; Integrality in Health; Humanization of Assistance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O aprimoramento profissional em “Promoção de Saúde na Comunidade” da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, no ano de 

2010, não era o “plano A”. O que me fez optar por esse caminho foi a possibilidade 

de trabalhar com promoção de saúde e qualidade de vida dentro de contextos 

organizacionais. Mas saber o que significava, de fato, a “comunidade”, o trabalho em 

equipe, a integralidade do cuidado e o Sistema Único de Saúde (SUS)... Isso eu não 

tinha ideia! No período de graduação, também na Universidade de São Paulo – 

Ribeirão Preto, (2005-2009) tenho dificuldade em me lembrar de algo que tenha 

contribuído substancialmente para a compreensão que hoje tenho do SUS.  

Começaram, então, as descobertas: o que era a Estratégia Saúde da Família, 

como funcionava uma Unidade de Saúde da Família (nunca tinha estado em uma!), 

o que era o trabalho em equipe, como funcionavam os trabalhos com grupos etc.. 

Confesso que, na prática, eu tinha dificuldade em encontrar sentido em muitas 

situações onde era exigida minha participação. Por exemplo, quando pediam para 

que eu fosse acompanhar as agentes comunitárias nas visitas domiciliares… 

Apegava-me a qualquer outra tarefa para não ir, pois pensava: “O que é que eu vou 

ficar andando por essas ruas, indo na casa das pessoas? Isso não tem nada a ver 

com a minha profissão”. Outra coisa que eu não entendia era o motivo de eu ter de 

ajudar na organização de bingos para o grupo de senhoras que ocorria 

quinzenalmente na Unidade de Saúde. 

E foi justamente a minha identidade profissional que foi colocada em cheque 

naqueles dias. Cheguei à equipe como “psicóloga”. No entanto, com tantas 

atividades e aprendendo a olhar segundo a perspectiva de diversas profissões, 

acabei por incorporar tudo aquilo e a pensar que a minha identidade era então de 

“profissional da saúde”, algo mais genérico. Foi, depois de meses, que finalmente 

compreendi que continuava a ser psicóloga, parte de uma equipe, e que trabalhava 

segundo a perspectiva da integralidade do cuidado. Foi libertadora essa 

compreensão. 

A convivência com a equipe me fez bem, ainda mais por ser uma equipe 

altamente comprometida e que tinha como um de seus objetivos, como costumava 

dizer a enfermeira da unidade: “estamos aqui para fazer modelo para o SUS”.  
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Dentre as vivências que me marcaram e mudaram minhas concepções de 

saúde, além da atividade de bingo do grupo de senhoras (o qual entendi 

posteriormente), cito o trabalho realizado com um grupo de homens idosos. Como 

se nos tivesse sido passado um bastão, assumimos o grupo naquele ano: eu, uma 

aluna do último ano de terapia-ocupacional e uma agente comunitária. Tivemos a 

“brilhante” ideia de reiniciar o grupo aquele ano com uma discussão sobre o tema: “a 

velhice”. Talvez não precisasse contar que foi, obviamente, um fracasso. Mudamos 

a tática.  

Nos encontros seguintes, buscamos trabalhar temas prazerosos (ex.: a copa 

do mundo) e, também, resgatamos as habilidades manuais dos participantes 

referentes às suas antigas profissões (ex.: o trabalho com caixas de madeira). O 

desenrolar foi surpreendente. Um dos senhores, conhecido por ser mal-humorado e 

por não comer nada que era oferecido nas nossas reuniões, trouxe bolo e preparou 

uma festa para comemorar conosco o seu aniversário; outro senhor, que utilizava 

cadeira de rodas, depois de construirmos cartazes para colocarmos na unidade, 

sentiu-se tão feliz com o resultado que solicitou que fossem colocados bem alto, 

para que “ninguém mexesse”. Outro participante, dia após dia, começou a 

emagrecer muito, foi diagnosticado com câncer e já não podia mais vir às reuniões. 

Em um dos encontros, combinamos com todo o grupo de senhores de fazer-lhe uma 

visita. O que estava doente não conseguia mais comer, e o outro senhor, até então 

conhecido por seu mau humor, como uma prova de amizade, incentivava-o dizendo: 

“Vamos, se o senhor comer eu como também!”.  

E foi por meio destas e muitas outras experiências que compreendi que a 

saúde estava muito além do que eu pensava e que a minha profissão, sobretudo 

quando aliada a uma equipe, podia alçar voos bem mais altos e trabalhar para outro 

patrão: a Vida.  

Dada esta experiência, o “plano A” então se concretizou: o concurso público. 

Passei, então, a compor o quadro de funcionários do Núcleo de Apoio Pedagógico 

(NAP) da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, 

em junho de 2011. Foi uma grata surpresa o envolvimento do NAP com a disciplina 

Interação Universidade-Serviço-Comunidade (IUSC), na qual fui rapidamente 

inserida, onde, meses depois, além de ser a responsável por avaliar a disciplina, 

comecei, também, a desempenhar o papel de professora-tutora.  
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Este presente estudo começou então a ser gerado em mim, a partir desta 

convergência de experiências, desde o aprimoramento profissional, em que um 

mundo de novos significados desvelou-se a mim e, agora, com a disciplina IUSC e 

as inquietações por ela provocadas. Uma das questões que me toca é: “como fazer 

com que os alunos cheguem a esta compreensão ampliada, ainda na graduação?”. 

Ou seja, sem que precisem, como no meu caso, passar por uma experiência de pós-

graduação para, então, melhor compreenderem as questões já mencionadas. É 

claro que o aprender nunca termina e acontece por toda a vida, mas como conseguir 

ir mais longe, já na graduação?  

Este questionamento reflete, em parte, o que vamos examinar neste mestrado. 

Buscamos compreender as percepções e vivências de alunos de graduação médica 

acerca de uma experiência de ensino em saúde na comunidade, nos primeiros anos 

do curso médico (em especial, no 3º ano), para reconhecer como a utilização de 

determinadas estratégias pedagógicas contribuem (ou não) neste processo de 

ensino-aprendizagem para alcançar os objetivos almejados pela disciplina. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é parte de um programa mais amplo de experimentação e 

investigação, que é desenvolvido no âmbito de um conjunto de disciplinas de 

“Interação Universidade-Serviço-Comunidade” (IUSC I, II e III) na Faculdade de 

Medicina de Botucatu.  

Em 2003, teve início como um programa de ensino na comunidade, a ser 

oferecido nos primeiros anos do curso de medicina, formulado enquanto parte do 

projeto institucional apresentado para o processo seletivo do Promed. Em 2007, foi 

oficializado como disciplina do currículo médico. Em 2008, passou, também, a 

englobar alunos e docentes do curso de Enfermagem (CYRINO, 2006) e, 

recentemente (em 2014), foi oficializado como disciplina, também, para o curso de 

enfermagem, com o nome “Prática Interprofissional na Universidade, Serviços e 

Comunidade” (PIUSC I e II). Seu desenvolvimento nestes 12 anos, mostrou ser esta 

uma experiência pedagógica inovadora, não por um ou outro aspecto isolado, mas 

pelo “conjunto de sua obra”.  

Desde seu início, a IUSC foi se estruturando – talvez por seu caráter de 

experimentação – também como um campo de pesquisa frutífero. Nestes 12 anos 

de sua implantação, diversos estudos foram realizados para apreender as diferentes 

dimensões deste percurso. Dentre eles, podem-se destacar aqueles que buscaram 

compreender e avaliar: o seu processo de implantação (ULIANA, 2010), a 

metodologia de ensino utilizada (VILLARDI, 2014), o processo de formação dos 

tutores (MANOEL, 2012), a interação entre os estudantes e os profissionais da APS 

(PINTO, 2013), e as estratégias pedagógicas utilizadas, como as visitas domiciliares 

(ROMANHOLI, 2010) e o caderno do aluno utilizado no IUSC III (GODOY, 2013). 

É importante destacar que a pesquisa na IUSC foi bastante impulsionada pelo 

Programa Pró-Ensino na Saúde, proposto e, parcialmente, financiado pelo Ministério 

da Saúde em parceria com a Capes, dentro do qual o projeto “Integração 

Universidade, Serviços de Saúde e Comunidade na Faculdade de Medicina de 

Botucatu /UNESP: Construindo novas práticas de formação e pesquisa” foi 

selecionado (Edital CAPES 24/2010 Pró-Ensino na Saúde) na linha “Integração 

Universidade e Serviços de Saúde – Formação de Profissionais de Saúde: 

Desenvolvimento e Análise de Tecnologias e Processos de Ensino-Aprendizagem”. 
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O Programa IUSC nasceu no bojo de uma Faculdade de Medicina conhecida 

por seu pioneirismo e história de desenvolvimento de ensino na comunidade, já no 

final dos anos 1960. Se tais experiências foram provocadas por projetos de reforma 

médica, como a Medicina Integral e Preventiva e a Medicina Comunitária, 

produzidos fora do país e difundidos por agências internacionais, ainda que bastante 

modificados no país (CYRINO; MAGALDI, 2002), as propostas mais recentes de 

mudança da formação profissional na saúde foram geradas sob a influência de uma 

nova ordem política e constitucional no país, a da redemocratização e a do direito à 

saúde, respectivamente. Desde modo, a disciplina IUSC, em específico, foi 

inicialmente impulsionada pelo Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das 

Escolas Médicas – PROMED, em 2002 (BRASIL, 2002), e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) de Graduação em Medicina, promulgadas em 2001 

(BRASIL, 2001); e cabe reconhecer que sua continuidade talvez só tenha sido 

possível com o desenvolvimento que alcançou com o suporte recebido de diferentes 

programas de indução formulados pelo Ministério da Saúde, para que a formação 

profissional pudesse atender às necessidades prementes do Sistema Único de 

Saúde.  

Na IUSC, o “conjunto da obra” e seu caráter inovador devem-se à adoção de 

uma pedagogia problematizadora e à orientação das práticas de atenção a partir dos 

pressupostos da integralidade e humanização do cuidado (sendo a 

operacionalização destes conceitos um desafio para a equipe que busca produzir 

cotidianamente a prática pedagógica de ensino na comunidade). Uma das maneiras 

encontradas pela disciplina para favorecer o entendimento e apropriação destes 

conceitos por parte dos alunos foi proporcionar a estes, logo no início da graduação 

e de maneira interprofissional, a vivência e a construção de conhecimentos 

usualmente não explorados dentro das paredes da universidade, a partir do ensino 

na comunidade. Esta vivência ocorre em territórios de unidades básicas de saúde 

(UBS) e unidades saúde da família (USF) da rede pública municipal de saúde de 

Botucatu; e, atualmente, envolve os alunos dos três primeiros anos da graduação 

médica e os alunos do 1º e 2º anos de graduação em enfermagem (CYRINO; 

GODOY; CYRINO, 2014).  

No país, constata-se que os modelos de assistência e ensino hegemônicos 

caracterizam-se por ainda serem: centrados na doença, dependentes de 

equipamentos de apoio diagnósticos e terapêuticos, e limitados a qualificar o aluno 
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para lidar com a autonomia do usuário, com a subjetividade e com a produção de 

habilidades de relação não só com o paciente, mas, também, com a equipe (BRASIL, 

2004a).  

Neste cenário de lutas, do desafio de se reconhecerem as necessidades em 

saúde e de proposição de políticas que as possam atender numa perspectiva de 

defesa da vida é que se encontra esta pesquisa. Este estudo tem por objetivo 

caracterizar e analisar as estratégias pedagógicas adotadas na disciplina IUSC III, a 

fim de compreender como estas estratégias têm contribuído (ou não) para a prática 

de uma clínica ampliada, fundamentada na integralidade e na humanização do 

cuidado, a partir da perspectiva dos sujeitos deste processo: os alunos de 

graduação médica. Assim, é também objetivo deste estudo analisar as percepções e 

vivência dos alunos quanto às estratégias pedagógicas adotadas no IUSC do 3º ano 

médico. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. No capítulo 1 – O 

Percurso Metodológico – descrevem-se a escolha metodológica e as etapas de 

realização da pesquisa.  

No capítulo 2 – A Educação Médica no Sistema Único de Saúde (SUS): 

desafios e mudanças – faz-se uma breve reflexão sobre os desafios e mudanças 

produzidos na Educação Médica brasileira, após breve contextualização desta no 

âmbito internacional. 

No capítulo 3 – A Atenção Primária à Saúde e os princípios orientadores das 

estratégias pedagógicas adotadas na IUSC III – discute-se o ensino na Atenção 

Primária à Saúde e são enfatizadas as bases que orientam a Clínica Ampliada e o 

vínculo longitudinal, os quais, por sua vez, norteiam as estratégias pedagógicas 

adotadas na IUSC III. 

No capítulo 4 – O ensino da Clínica Ampliada e a experiência da disciplina 

IUSC – o foco recai sobre os modelos de ensino hegemônicos e as orientações 

propostas para que se possa efetivar a mudança no ensino em saúde; dentre tais 

orientações, é destaque a valorização da humanização e da integralidade do 

cuidado como potentes eixos de reorientação do ensino médico; ainda neste 

capítulo, encontra-se a experiência de ensino da disciplina IUSC.  

No capítulo 5 – A IUSC III na perspectiva dos alunos – descreve-se, 

primeiramente, o cotidiano da IUSC e o perfil dos alunos (especialmente, os do 6º 

ano, por meio de uma pequena narrativa, gerada a partir de dados da entrevista). 
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Posteriormente, trata-se da perspectiva dos alunos acerca das estratégias 

pedagógicas da disciplina e das competências e aprendizados decorrentes da 

vivência na IUSC III. 

No último capítulo – A reflexão sobre a IUSC III – uma leitura crítica – fazem-

se a discussão, as críticas e as considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – O Percurso Metodológico 

 
A presente pesquisa concentrou-se sobre a disciplina IUSC III, tendo como 

objetivo analisar as percepções e vivências dos alunos quanto às estratégias 

pedagógicas adotadas nesta disciplina. Busca, ainda, caracterizar e analisar as 

estratégias pedagógicas adotadas na disciplina IUSC III, a fim de compreender 

como estas estratégias têm contribuído para a prática de uma clínica ampliada, 

fundamentada na integralidade e na humanização do cuidado. Para alcançar estes 

objetivos, realizou-se pesquisa de natureza quantiqualitativa e exploratória1 com dois 

grupos de sujeitos: alunos de medicina que cursaram a IUSC III em anos distintos: 

2011 e 2013 e que, no momento da participação, estavam, respectivamente, no 6o e 

3o ano. Por tratar-se de uma pesquisa que produziu dados quantitativos e 

qualitativos, foram utilizadas, respectivamente, técnicas de análise da estatística 

descritiva e a análise temática de conteúdo.  

A maior parte dos dados desta pesquisa são qualitativos. Destaca-se que a 

abordagem qualitativa é tida como uma via de acesso privilegiada para apreender a 

experiência e o ponto de vista dos atores (POUPART, 2008), e detém-se sobre a 

parte da realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com: crenças, valores, 

atitudes, significados e expectativas inerentes dos processos relacionais e ações 

entre os indivíduos; caracterizando-se, desta forma, como uma atividade complexa, 

inacabada e em constante transformação (MINAYO, 1999). A abordagem qualitativa 

também pode ser caracterizada como indutiva, ou seja, o pesquisador não coleta 

dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos preconcebidos, mas, sim, 

desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos 

dados (RENEKER, 1993). Em comparação aos métodos quantitativos, os métodos 

qualitativos caracterizam-se por serem menos estruturados e por proporcionarem um 

relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os entrevistados, lidando 

com informações mais subjetivas, amplas, com maior riqueza de detalhes (DIAS, 

2000). 

 
1  Segundo Tobar e Yalour (2001), o estudo exploratório é aquele desenvolvido quando há escasso 

ou nenhum conhecimento acumulado e sistematizado a respeito do tema de escolha. 
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As etapas da pesquisa  

 

O estudo foi desenvolvido em três etapas, conforme segue: 

Na 1a delas, estudaram-se as bases que orientam as estratégias pedagógicas 

adotadas na disciplina IUSC III e seus objetivos, mediante pesquisa bibliográfica de 

literatura especialmente nacional. Dentre as estratégias pedagógicas utilizadas pela 

disciplina, foram eleitas como foco desta pesquisa três estratégias, a saber: o 

atendimento clínico supervisionado; os retornos frequentes; e o uso do roteiro de 

anamnese ampliada (material de apoio para a realização das consultas). Também 

foi feita, nesta etapa, uma análise documental de materiais (planos de ensino e 

programas de disciplina) produzidos pelas IUSC I, II e III, no ano de 2013, para que 

houvesse um entendimento mais abrangente da disciplina. 

Na 2a etapa, investigaram-se as percepções e vivências dos alunos em 

relação às estratégias pedagógicas adotadas na IUSC do 3º ano médico, a partir de 

questionários, respondidos por alunos recém-concluintes do terceiro ano, e 

entrevistas, realizadas com alunos do 6º ano.  

A análise dos dados produzidos constituiu a 3a etapa desta pesquisa.  

 

Primeira etapa 

 

Estudaram-se as bases que orientam as estratégias pedagógicas adotadas 

na disciplina IUSC III e seus objetivos, mediante diálogo com a literatura, 

especialmente nacional. Dentre as estratégias pedagógicas utilizadas pela disciplina, 

foram eleitas como foco desta pesquisa três estratégias, a saber: o atendimento 

clínico supervisionado; os retornos frequentes; e o uso do roteiro de anamnese 

ampliada (material de apoio para a realização das consultas). Como produto da 

análise documental de planos de ensino e programas da disciplina, elaborou-se um 

quadro em que se apresentam, para cada ano da disciplina, as informações que se 

seguem: ideia geral da disciplina, os objetivos específicos, os conteúdos trabalhados, 

as metodologias de ensino, as estratégias pedagógicas e os métodos de avaliação 

(APÊNDICE 1). 
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Segunda etapa 

 

Investigaram-se as percepções e vivências dos alunos em relação às 

estratégias pedagógicas adotadas na IUSC do 3º ano médico, sob dois recortes 

distintos, mas complementares, dado que permitem uma triangulação dos dados – 

quantiqualitativo e qualitativo – produzidos, respectivamente, com alunos recém-

concluintes do terceiro ano e com alunos concluintes do curso médico que cursavam 

o 6º ano.  

 

Um olhar quantiqualitativo sobre a IUSC III 

A partir de experiência da pesquisadora como integrante da equipe do Núcleo 

de Apoio Pedagógico da FMB (NAP), no qual participa da avaliação anual da 

disciplina IUSC (I, II e III), adaptou o questionário utilizado nessas avaliações para a 

presente pesquisa. O questionário de avaliação da IUSC III foi aprimorado pelos 

pesquisadores, e, também, colheram-se contribuições dos professores-tutores da 

disciplina2. Foi estruturado com questões fechadas e abertas, de modo que o aluno 

do 3º ano foi solicitado a relatar sua percepção a respeito dos seguintes tópicos: 

estratégias pedagógicas utilizadas, aprendizados, aquisição de competências, 

relação entre o 1º, 2º e 3º anos da disciplina, desempenho do professor-tutor, grau 

de envolvimento/comprometimento na disciplina e sugestões (APÊNDICE 2). 

Os alunos do terceiro ano foram convidados a participar da pesquisa no 

último dia de atividade do IUSC III do ano de 2013. Os estudantes estavam divididos 

em duas turmas (manhã e tarde) e, antes de iniciarem suas atividades, a 

pesquisadora fez o convite, aos alunos, para participarem da pesquisa. Solicitou-

lhes que lessem e, se de acordo com a participação, assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1) e respondessem ao questionário 

autoaplicável. 

Dos 88 alunos matriculados na disciplina IUSC-III, 78 responderam ao 

questionário (88,6%). Os demais alunos (12,4%) não estavam presentes no dia em 

que foi realizada a aplicação dos questionários. Não se registrou nenhuma recusa 

ao preenchimento do questionário.  

 
2  O questionário foi discutido em uma reunião de professores-tutores, acolhendo-se sugestões 

para seu aprimoramento. 
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Um olhar qualitativo sobre a IUSC III 

Para reconhecer a percepção e vivência dos alunos a respeito da IUSC III, em 

profundidade, optou-se por adotar, como interlocutores, alunos concluintes do curso 

médico, que cursavam o 6º ano. Para tanto, realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas mediante o uso de roteiro elaborado pelos pesquisadores. A 

entrevista abordou os seguintes tópicos: a percepção do médico e seu trabalho, 

percepções e vivências na escola médica e na IUSC, e estratégias pedagógicas, 

com ênfase nas estratégias utilizadas no 3º ano da IUSC (APÊNDICE 3). 

Foram convidados a participar os alunos do 6o ano que já houvessem 

concluído o estágio de Saúde Coletiva do internato. Tal decisão considerou que, 

nesta oportunidade, muitos revisitam aspectos que remetem a vivência anterior da 

IUSC, o que poderia ajudar o aluno a reavivar a memória da experiência anterior, 

bem como apoiá-lo em suas reflexões retrospectivas. 

Assim, ao final de cada rodízio de internato (durante o ano de 2014), no dia 

de fechamento do estágio de Saúde Coletiva, a pesquisadora comparecia à sala de 

aula e fazia o convite aos alunos, explicava os objetivos da pesquisa e pedia, a 

quem pudesse, para que preenchesse uma lista com alguns dados: nome, telefone e 

e-mail. Também pedia, aos que tivessem maior interesse/disponibilidade em 

participar, para que deixassem sinalizado na lista. Havia turmas em que nenhum 

aluno sinalizou interesse e outras em que mais da metade prontificou-se a participar.  

A pesquisadora convidou alunos (mediante contato telefônico posterior) de 

todas as turmas de internato e priorizou os que haviam se prontificado (sendo que 

dentre estes – os que haviam se prontificado – muitos desistiam). Também buscou-

se equilibrar o número de homens e mulheres entrevistados.  

As entrevistas foram realizadas na própria FMB, em uma sala onde eram 

preservadas as condições de privacidade, tinham seu início após a leitura e 

assinatura do TCLE (ANEXO 1), e foram gravadas em áudio. 

Foram realizadas seis entrevistas. Três homens e três mulheres, com idades 

variando entre 23 e 26 anos. As entrevistas tiveram duração entre 41 min e 1h14min.  

Ressalta-se que a realização de entrevistas com os alunos do 6º ano não 

tiveram como critério a exaustão e saturação das respostas; o objetivo da realização 

das entrevistas foi agregar elementos à discussão acerca das percepções e 
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vivências dos alunos quanto às estratégias pedagógicas adotadas no IUSC do 3º 

ano médico. 

 

Terceira etapa 

 

Nesta etapa, realizou-se a análise dos dados quantiqualitativos e qualitativos 

produzidos. Utilizou-se, para a análise dos dados quantitativos produzidos por meio 

do questionário autoaplicável, a estatística descritiva. Já para os dados qualitativos, 

produzidos pelos questionários e entrevistas, adotou-se a Análise Temática de 

Conteúdo.  

A análise qualitativa de dados envolveu as três atividades iterativas e 

contínuas descritas por Miles e Huberman (1984). A primeira etapa implicou a 

redução dos dados por meio de processo de seleção, simplificação, abstração e 

transformação dos dados originais; a segunda foi a organização da apresentação 

dos dados (pois, tal organização favorece que o pesquisador consiga tomar 

decisões e tirar conclusões a partir dos dados); por fim, a última atividade implicou o 

delineamento e verificação da conclusão a fim de identificar: padrões, possíveis 

explicações, configurações, seguidas de verificação, retornando à literatura. 

A técnica de análise de conteúdo temática busca ultrapassar o nível do senso 

comum e do subjetivismo na interpretação, e alcançar uma vigilância crítica, 

buscando atingir um nível mais aprofundado na análise qualitativa (MINAYO, 1999). 

Afirma ainda que:  

 

“Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de uma 
literatura de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: 
aquele que ultrapassa os significados manifestos. Para isso a análise 
de conteúdo em termos gerais relaciona estruturas semânticas 
(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos 
enunciados. Articula a superfície dos textos descrita e analisada com 
os fatores que determinam suas características: variáveis 
psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção da 
mensagem.” (MINAYO (1999, p.203) 

 

A técnica de análise temática de conteúdo é definida, segundo Bardin (1977, 

p. 42), como: 

 
“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
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das mensagens, obter indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
recepção/produção das mensagens.” 

 

A análise de conteúdo temática ocorre mediante a exploração das unidades 

temáticas (temas) que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 

denotem os valores de referências e os modelos de comportamento existentes no 

discurso (MINAYO, 1999). De acordo com a autora, a técnica é dividida nas 

seguintes etapas: pré-análise (leitura flutuante), exploração do material (fase longa e 

cansativa, onde ocorre a decodificação e a enumeração de acordo com as regras 

estabelecidas na pré-análise) e tratamento dos resultados obtidos (inferências e 

interpretações). 

 

Aspectos éticos 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Medicina de Botucatu-Unesp para apreciação e foi aprovado (ANEXO 2). 

Os estudantes convidados a participar da pesquisa foram previamente 

consultados e claramente esclarecidos sobre os objetivos do estudo e o caráter não 

obrigatório de sua participação no mesmo. Os indivíduos participaram da pesquisa 

mediante interesse pessoal e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, elaborado segundo as orientações da Resolução 196 do Conselho 

Nacional de Saúde (CONEP/96) para pesquisa com seres humanos. 
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CAPÍTULO 2 – A Educação Médica no Sistema Único de Saúde (SUS): desafios 
e mudanças 

 

As transformações ocorridas na sociedade, nas últimas décadas, têm 

produzido impactos e desafios à educação médica, tornando-a mais complexa e 

exigindo dos profissionais novas habilidades, em função: das transformações no 

mundo do trabalho médico, das mudanças epidemiológicas e demográficas, das 

reformas nos processos de atenção à saúde e do acelerado crescimento da base de 

conhecimentos científicos (SCHRAIBER, 1993; SOARES, 2009; LAVRAS, 2011). 

Inúmeros esforços e propostas têm sido feitas, em diferentes países, para 

lidar com tais questões, que, em síntese, têm como elementos comuns, nas 

proposições de reformas do ensino, três grandes eixos: os conteúdos curriculares; 

as abordagens e métodos educacionais; e o contexto e os ambientes de ensino-

aprendizagem (SOARES, 2009). 

No cenário internacional, algumas reformas foram e vem sendo propostas. 

Dentre elas, podemos citar o “Relatório Flexner”, de 1910. Ainda hoje, as mudanças 

propostas por Abrham Flexner são foco de debates e polêmicas. Os críticos 

apontam o peso excessivo colocado sobre a dimensão científica. De 155 escolas 

avaliadas, depois de 12 anos, apenas 81 continuaram a existir. Apontam que o 

relatório contribui para o bem e para mal: para o bem, na medida em propôs a 

reorganização e regulamentação das escolas médicas; e, para o mal, ao 

desencadear um processo de extirpação de escolas médicas que não professassem 

o modelo proposto (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). O próprio Flexner, contudo, após 

15 anos da publicação de seu relatório, reconheceu que as escolas médicas 

acabaram por colocar um peso excessivo nas dimensões científicas, com a exclusão 

dos aspectos sociais e humanísticos. Declarou ter sido uma infelicidade observar as 

perdas em termos culturais e filosóficos (COX; IRBY, 2006). 

Em 2010, depois de 100 anos do Relatório Flexner, um novo relatório foi 

elaborado pela Carnegie Foundation, conhecido como “Flexner 2”. Neste relatório, 

são apontados alguns desafios e recomendações. Como desafios, as escolas 

devem buscar superar: a pobre articulação entre conhecimento formal e prático; a 

compreensão limitada e fragmentada acerca da experiência do paciente; a limitada 

compreensão das dimensões “não clínicas” e do papel do médico; inadequada 

atenção às habilidades para o trabalho em equipe num complexo sistema de saúde; 
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inadequada valorização do “coletivo”, da promoção à saúde e de aprendizado 

baseado na prática; limitadas oportunidades de participação em processos de 

gestão e aperfeiçoamento dos sistemas de saúde em que aprendem e trabalham. 

Dentre as recomendações, citam-se as ações que devem ser buscadas: articular o 

conhecimento e a experiência clínica (imersão precoce na clínica); integrar o básico, 

o clínico e as ciências sociais (buscar a compreensão da perspectiva do paciente); 

aproximar o aluno, em todos os níveis, da perspectiva do paciente – sua experiência 

de adoecimento e cuidado; incorporar educação interprofissional e o trabalho em 

grupo no currículo; engajar os alunos em práticas voltadas à saúde da população, de 

aprimoramento da qualidade do cuidado e segurança do paciente; articular para que 

o aprendizado clínico ocorra, também, em cenários de atenção à saúde de 

qualidade, não apenas em hospitais universitários (IRBY; COOKE; O’BRIEN; 2010). 

Ainda no cenário internacional, podem-se citar algumas outras propostas, 

como a Declaração de Edimburgo de 1998, por exemplo, que propunha 12 princípios 

para a reforma da educação médica, dentre os quais, destacam-se: a ênfase na 

promoção da saúde e prevenção da doença, a aprendizagem ativa, a ampliação dos 

ambientes de aprendizagem, entre outros. Outro modelo, que tem fundamentado as 

reformas desencadeadas em vários países é o modelo conhecido como SPICES 

(student centered, problem-based, integrated, comunity-based, electives, systematic), 

o qual propõe alguns elementos que devem constituir os currículos inovadores, 

quais sejam: ensino integrado, orientação e base na comunidade, abordagens de 

ensino-aprendizagem centradas no estudante, aprendizagem baseada em 

problemas, períodos eletivos de estudo, e abordagens sistemáticas para o 

planejamento do currículo (SOARES, 2009).  

No caso brasileiro, um conjunto relevante de propostas e programas foi 

desenvolvido a partir do final da década de 1990, com a implantação do SUS e a 

responsabilidade do Ministério da Saúde em ordenar e estimular o processo de 

formação de trabalhadores em saúde, como determina a Lei 8.080 de 1990 (BRASIL, 

1990; FEUERWERKER, 2002). Também ganharam força os movimentos que tinham 

por intuito promover reflexões críticas acerca do modelo tradicional de ensino e, ao 

mesmo tempo, estimular mudanças por meio de diversas iniciativas e projetos 

( FEUERWERKER; LLANOS, 1999; CAMPOS et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2008;).  

Dentre estes movimentos, pode-se citar, por exemplo, a Comissão 

Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas – CINAEM, 1991, que 
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teve como finalidade avaliar a educação médica e aperfeiçoar o sistema de saúde 

(LAMPERT, 2004); e o Projeto UNI, também no início da década de 1990, 

caracterizado pela parceria estabelecida entre as universidades latino-americanas e 

os serviços de saúde e as organizações da comunidade, a fim de fortalecer os 

serviços e as organizações comunitárias, bem como trabalhar programas de 

transformação da formação profissional (KISIL; CHAVES, 1994). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais das profissões da saúde – DCN 2001 

(BRASIL, 2001) expressam um consenso possível que se estabeleceu à época, fruto 

das experiências e movimentos desenvolvidos nos anos 1990, num momento de 

implantação inicial do SUS. 

As DCN de 2001 apontaram para a necessidade de os cursos incorporarem, 

em seus projetos pedagógicos, o arcabouço teórico do SUS, tendo sido inovador o 

estímulo à inserção, desde o início do curso e progressiva, do aluno no SUS, a fim 

de que fossem garantidos conhecimento e compromisso com a realidade de saúde 

do país e de suas regiões específicas (BRASIL 2001; HADDAD et al., 2010). As 

DCN representaram um marco significativo na reorientação da formação em saúde, 

pois se tornaram o primeiro marco legal onde ficou expressa a necessidade de 

aproximação das graduações em saúde ao SUS (FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 

2013).  

Nas últimas décadas, observa-se que o estímulo à mudança na formação dos 

profissionais de saúde já não parte mais de agências internacionais ou das 

instituições de ensino sob influência destas, como vimos ocorrer desde os anos 

1960 até 1990, mas de projetos de Estado. Posto que é o que passamos a ver nas 

políticas de indução de mudanças na formação dos profissionais de saúde, e, mais 

recentemente, de seu provimento e distribuição no país, propostas pelos Ministérios 

da Saúde e da Educação. A definição e desenvolvimento de uma política nacional 

de reorientação da formação profissional em saúde fez-se de modo mais evidente, a 

partir de 2003, com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

em Saúde (SGTES), no Ministério da Saúde, e com uma singular articulação deste 

Ministério com o da Educação (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2012). 

Dentre estas políticas, destacaram-se: o Programa de Incentivo às Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina – PROMED, de 2002 (BRASIL, 2002); o VER-

SUS, de 2003; os Polos de Educação Permanente do SUS (BRASIL, 2004b); o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – PRÓ-
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SAÚDE, (BRASIL, 2005); o Programa de Educação pelo Trabalho – PET-Saúde, de 

2008 (BRASIL, 2008a). 

Já as recém-lançadas DCN de 2014, para o curso de graduação em medicina, 

representam, por sua vez, a formação de um novo consenso dentro deste cenário 

político do Ensino na Saúde, produzido pela vivência de um processo de produção 

de novas experiências de formação majoritariamente influenciadas pelas políticas e 

programas acima citados. Um dos pontos de destaque nas novas DCN é que, ao 

menos, 30% da carga horária de atividades do internato devem ser desenvolvidos 

na Atenção Básica e em Serviços de Urgência e Emergência do SUS (BRASIL, 

2014). 

Uma primeira aproximação quanto ao desafio da formação profissional em 

saúde no Brasil, parte do reconhecimento da expressiva dimensão da força de 

trabalho com cerca de “1,5 milhão de profissionais da saúde registrados em 

conselhos profissionais”, sendo o “SUS o principal empregador do país”, o que 

corresponde a: “52% dos enfermeiros, 44% dos médicos, 27% dos dentistas, 11% 

dos farmacêuticos e 10% dos psicólogos” (ALMEIDA-FILHO, 2011, p.6). 

Nestes mais de 20 anos de implantação do SUS, sua força de trabalho 

cresceu na proporção de suas conquistas na extensão do acesso. Todavia tais 

conquistas já não são suficientes, pois a qualidade do cuidado oferecido e a 

diferença de perspectiva entre as necessidades dos usuários e as possibilidades dos 

trabalhadores e gestores da saúde têm se conformado como um campo de tensão 

desafiador na construção do SUS.  

As fortes mudanças ocorridas no cenário da saúde no país requerem, 

portanto, um repensar sobre a formação dos novos profissionais em saúde. Há 

muito, tem-se observado a necessidade de se aproximar a formação profissional dos 

conceitos e princípios que favorecem a atenção integral e humanizada à população, 

sendo um desafio para as instituições de Ensino Superior a revisão de seu papel na 

formação destes profissionais (BRASIL, 2004a; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).  

Para Almeida-Filho (2011), a dissonância entre a missão do SUS e o sistema 

de Ensino Superior tem uma questão-chave, qual seja: “a deformação do ensino – 

humanístico, profissional e acadêmico – do pessoal da saúde”. Dentre os motivos 

que levam a esta dissonância, tem-se a ideologia individualista, incentivada pelo 

setor privado, onde o serviço público acaba por ser considerado somente como um 

emprego mal remunerado, mas que oferece estabilidade (ALMEIDA-FILHO, 2011).  
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Dadas as características do trabalho em saúde, transformar as práticas de 

atenção é tarefa complexa, que não pode ser considerada meramente técnica, pois 

envolve “mudança nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, 

principalmente, nas pessoas” (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p.50). Enfim, esta 

é uma das grandes demandas do SUS, ter pessoal qualificado para os desafios que 

o trabalho cotidiano produz em seus diferentes cenários, para garantir acesso com 

qualidade, em tempo oportuno, a todos os cidadãos brasileiros. 
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CAPÍTULO 3 – A Atenção Primária à Saúde e os princípios orientadores das 
estratégias pedagógicas adotadas na IUSC III 

 

No Brasil, à semelhança de outros países, a Atenção Primária à Saúde (APS) 

foi instituída como responsável pela organização do sistema e coordenação do 

cuidado em saúde, sendo o local privilegiado e estratégico de cuidado à saúde no 

Brasil (LAVRAS, 2011). Como atributos da APS, têm-se: ser um local de cuidado 

clínico longitudinal, com clientela adstrita, onde se faz a coordenação do cuidado, de 

modo interdisciplinar, com a integração de atividades de promoção, prevenção e 

cuidado clínico, e tudo isto de modo acessível, com adequação cultural, abordagem 

familiar e comunitária (STARFIELD, 2004). 

Constituem as principais ações da APS: responsabilizar-se pela atenção à 

saúde de seus usuários e ser a principal porta de entrada ao sistema; ofertar ações 

de saúde de caráter individual e coletivo; organizar o processo de trabalho de 

equipes multiprofissionais na perspectiva de abordagem integral do processo saúde- 

doença; garantir acesso a qualquer outra unidade funcional do sistema em razão 

das necessidades de cada indivíduo; responsabilizar-se pelos usuários, 

independentemente de seu atendimento estar se dando em outra unidade do 

sistema; e ordenar o funcionamento da rede. Contudo, para que a APS possa 

desempenhar esse papel com efetividade, faz-se necessário fortalecer o sistema 

(LAVRAS, 2011). Uma das maneiras de fortalecer este sistema é a partir do preparo 

de profissionais aptos para nele trabalharem, compreenderem este nível de atenção 

e transitarem pelas outras instâncias.  

Por ser o locus de cuidado estratégico do SUS e fundamental para a completa 

constituição e implantação deste, torna-se, assim, um cenário prioritário para o 

ensino (e, também, pesquisa), sobretudo no que se refere às questões 

comunicacionais e de relação médico-paciente. A APS, por ser o primeiro contato 

com o sistema de saúde, é também o local da primeira tentativa de entender o 

paciente e ajudá-lo a compreender seus sintomas, e melhorar sua própria 

capacidade de lidar com suas próprias questões, o que, em geral, não requer muita 

tecnologia dura (MEHRY; FRANCO, 2003; DOHMS, 2011).  

De acordo com o proposto no documento de “Diretrizes para o Ensino na 

Atenção Primária à Saúde na Graduação em Medicina”, elaborado pela Associação 
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Brasileira de Educação Médica (ABEM) e a Sociedade Brasileira de Medicina de 

Família e Comunidade (SBMFC), considera-se que os núcleos do saber e do agir 

médico se encontram no aprendizado da clínica, mais especificamente no raciocínio 

clínico e semiológico. Neste sentido, apontam a imperiosidade do ensino na APS, de 

forma longitudinal e ao longo de todo o curso, de modo a ser parte do núcleo de 

ensino da semiologia e da prática clínica e a partir de inserções significativas (com 

aprendizado real, a partir do trabalho) (DEMARZO et al., 2012).  

Para examinar a experiência de ensino-aprendizagem produzida na disciplina 

IUSC III na Atenção Primária à Saúde, vamos, a seguir, examinar alguns princípios 

centrais desta prática que orientaram algumas estratégias pedagógicas adotadas 

nesta disciplina.  

 

A Clínica Ampliada  
 

Segundo Foucault, a Clínica tem origem no século XVIII, junto ao nascimento 

da Ciência Moderna, em que o empirismo substituiu a metafísica e a filosofia, 

quando a doença passou a ser o grande objeto da prática do médico moderno. 

Como marcos da nova ciência, destacam-se: a criação de um sistema de 

nomenclaturas científicas (apropriada do modelo classificatório da Biologia) e o 

desenvolvimento da anatomia patológica, que possibilitou correlacionar sinais e 

sintomas às alterações em órgãos. Estas mudanças deram lugar à Clínica que 

predomina até os dias atuais, um modelo ontológico onde pessoa e doença 

praticamente não coincidem – não há a responsabilidade pela história de Sujeitos 

(FOUCAULT, 1977; CAMPOS, 2003a; BEDRIKOW; CAMPOS, 2011). 

O paradigma da clínica está ancorado na ciência moderna positivista, dentro 

da qual são definidos seus problemas, métodos legítimos e modelos (KUHN, 2009; 

BEDRIKOW; CAMPOS, 2011). Bedrikow e Campos (2011) apontam a necessidade 

de se reconhecer que a Clínica – surgida no bojo da ciência moderna, fundamentada 

no empirismo, que busca identificar doenças, por meio de sinais e sintomas – 

demonstrou-se eficaz na medida em que respondeu a diversos desafios 

relacionados ao processo saúde-doença. Ao mesmo tempo, no entanto, tem se 

revelado frágil ao não responder a demandas que não se enquadrem em 

diagnósticos anatômicos, funcionais ou etiológicos. 
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Segundo Bedrikow e Campos (2011), mesmo quando o discurso médico vai 

além de seus aspectos biológicos e alcança dimensões psíquicas e sociais do 

processo saúde-doença, estes, quase sempre, remetem a doenças (obedecendo à 

lógica descrita por Foucault). 

Cabe destacar que a consulta constitui um momento singular da prática 

médica, um encontro entre médico e paciente que tem por finalidade dar resposta à 

demanda trazida pelo paciente. A singularidade deste momento, ainda que envolta 

em uma racionalidade sustentada pelo saber médico, ocorre mediante a relação que 

se estabelece entre indivíduos e, portanto, plena de desejos, emoções, sofrimentos 

e sentimentos. Assim, a consulta deve ser vista como um momento de cuidado em 

relação e, portanto, os resultados desse cuidado são influenciados, sobremaneira, 

pela relação estabelecida entre estes atores (médico e paciente) e a comunicação 

entre eles (que poderá ou não permitir que se aflore a subjetividade dos 

participantes, ambos, agora, sujeitos do cuidado) (SUCUPIRA, 2007). 

A consulta, tida como parte constitutiva da prática médica, é compreendida 

por atributos e procedimentos que parecem ser determinados por uma lógica interna, 

que tem sido aceita como natural e inerente à racionalidade científica; a consulta 

não tem sido pensada em seu caráter contextual, uma vez que tem sido vista como 

independente da realidade em que ocorre: ao se tornar uma prática automatizada, 

dispensa reflexões. Deste modo, a consulta deve ser compreendida para além de 

seu aspecto técnico, uma vez que é “contaminada” pelos indivíduos 

(médico/paciente) que dela participam e, sobretudo, pelo lugar/instituição onde a 

consulta é realizada (SUCUPIRA, 2007). 

Do campo da medicina procede tanto o método clínico quanto a técnica de 

entrevista. A prática médica, entretanto, possui procedimentos semelhantes que não 

devem ser nem superpostos à entrevista psicológica nem confundidos com esta. 

Bleger (1980), ao falar sobre entrevista psicológica, faz relações entre os temas: 

entrevista, anamnese e consulta. Primeiramente, ressalta que o que faz de uma 

entrevista uma “entrevista psicológica” são seus objetivos e finalidades (investigação, 

diagnóstico, terapia etc.) Porém, destaca que grande parte do que foi trazido em sua 

discussão pode ser utilizada ou aplicada em todos os tipos de entrevista, posto que, 

em todas elas, os fatores e dinamismos psicológicos são atuantes.  
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Assim, de modo geral, pode-se dizer que a consulta é uma assistência técnica 

ou profissional, a qual pode ocorrer de diferentes formas, sendo a entrevista uma 

delas (um procedimento que o profissional utiliza para atender uma consulta). 

Entrevista e consulta não são sinônimos. Também não são sinônimos entrevista e 

anamnese, ainda que, para uma boa anamnese, estas devam ter, como base, a 

utilização correta dos princípios que regem uma entrevista. Na anamnese, busca-se 

uma compilação de dados preestabelecidos, com amplitude e detalhes suficientes, a 

fim de que se permita uma síntese que envolva a situação presente, a história da 

pessoa, de sua saúde e doença. Neste caso, a pessoa fica sendo mediadora entre 

seus dados de vida e de enfermidade e o médico. As informações devem ser 

“extraídas” do paciente caso ele não as forneça. Destaca-se que, além dos dados 

que o médico previu como necessários, as demais coisas trazidas pelo paciente são 

vistas como “perturbações”, entendidas como supérfluas e desnecessárias, 

frequentemente toleradas apenas por cortesia (BLEGER, 1980).  

Já a entrevista psicológica é entendida como uma relação estabelecida entre 

duas ou mais pessoas, que tem por objetivo o estudo e utilização do comportamento 

total da pessoa durante todo o curso e período em que a relação estabelecida com o 

técnico em questão ocorrer. Para a prática médica utilizar os conhecimentos da 

técnica de entrevista e tudo o que se refere à relação interpessoal é extremamente 

útil. O aspecto mais fundamental da entrevista reside em que esta constitui uma 

relação humana em que uma das partes (o técnico) deve procurar entender o que 

está acontecendo e ter sua atuação baseada neste conhecimento: saber e atuar de 

acordo com este saber. A sugestão é que uma parte da consulta deve ser 

empregada como entrevista e, outra parte, para completar a indagação e dados 

necessários à anamnese, e defende que não existem motivos para que a consulta 

se transforme num “interrogatório” (BLEGER, 1980).  

Quanto aos locais de predomínio da consulta médica, no Brasil, as consultas 

ocorrem, em sua maior parte, nos serviços públicos, sobretudo na rede básica de 

atenção à saúde, que são complementados pelos ambulatórios especializados e os 

ambulatórios hospitalares. As demais ofertas de consultas são realizadas em 

consultórios dos convênios médicos, dos serviços filantrópicos e os consultórios das 

clínicas particulares, completando, assim, o rol de ofertas de consultas médicas 

(SUCUPIRA, 2007). 
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Sucupira (2007) aponta que, em cada um dos lugares/instituições onde as 

consultas ocorrem, pode-se contatar a existência de padrões diferentes de consultas, 

seja do ponto de vista técnico, quanto das relações que se estabelecem. Dentre os 

fatores que influenciam nos padrões de cada local, podem-se citar: a tecnologia 

utilizada, o grau de instrução do paciente e o dinheiro envolvido no processo. O 

maior ponto diferencial nas consultas, que ocorre nos diferentes lugares/instituições, 

é o atendimento pessoal dispensado ao paciente, que está relacionado à maneira 

como o médico percebe os direitos dos pacientes; e este direito, por sua vez, 

relaciona-se à forma de pagamento do atendimento. Destaca-se, ainda, que os 

objetivos definidos para cada tipo de atendimento acabam por moldar o olhar e o 

fazer do médico e do paciente em cada consulta ( SUCUPIRA; FERRER, 2000; 

SUCUPIRA, 2007). 

O que se observa na literatura é a importância (e pertinência) de se incluírem, 

como objetos da clínica, o doente e os coletivos – não só a doença, a fim de se 

alcançar uma maior potência da Clínica (BEDRIKOW; CAMPOS, 2011).  

Dentre as alternativas surgidas para o enfrentamento das limitações do 

modelo biomédico, o modelo conhecido por “atenção centrada no paciente” tem 

alcançado grande difusão na literatura internacional, especialmente na anglo-

saxônica. Um ponto interessante a ser observado em relação a estes movimentos, 

diz respeito ao gradiente de enfoque: que vai do profissional de saúde ao paciente 

(neste último caso, por exemplo, a atenção centrada no paciente). Outras 

aproximações com esses objetos podem ser chamadas, de uma maneira genérica, 

de “centradas no encontro”, dentre as quais podem-se citar algumas abordagens 

que têm sido vistas de modo promissor: “clínica ampliada”, trazida por Campos 

(2003a); o “acolhimento com rede de conversações”, de Teixeira (2003); e a 

“medicina baseada em narrativas”, de Launer (2002) (CYRINO, 2009). 

Neste trabalho, descreveremos, em mais detalhes, a atenção centrada no 

paciente (por sua repercussão internacional) e a clínica ampliada (foco deste 

trabalho). 

Quanto ao método clínico centrado na pessoa, este foi concebido na década 

de 1980 e era visto por educadores e pesquisadores como uma “ciência leve”, em 

que a atenção e a solidariedade eram reconhecidas como aspectos importantes 
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para o atendimento; para outros, porém, a questão da comunicação centrada na 

pessoa não era vista como algo nuclear (BROWN et al., 2010). 

Atualmente, o que se observa é que o método clínico centrado na pessoa 

está na base de muitos currículos (graduação e pós-graduação), em várias partes do 

mundo, e que houve uma explosão no número de pesquisas sobre tal abordagem. 

Os resultados de tais pesquisas indicam que as pessoas desejam e se sentem 

satisfeitas ao receberem este tipo de atendimento, e que há um impacto positivo nos 

desfechos e nas taxas de uso de assistência médica (STEWART et al., 2000; 

LITTLE et al., 2001; BROWN et al., 2010). 

Assim, devido ao crescente consenso internacional, aos avanços na 

educação médica e às evidências acumuladas em pesquisas, o modelo centrado na 

pessoa transformou o método clínico (BROWN et al., 2010). 

Tal proposta de atendimento pressupõe uma mudança de mentalidade, 

começando pela noção de que hierarquicamente o profissional da saúde está no 

comando. Para ser centrado na pessoa, o profissional deve ser capaz de dar o 

poder a ela, compartilhar o poder no relacionamento. Outra noção que deve ser 

modificada é a de que se deve manter uma posição sempre objetiva em relação as 

pessoas. Ser centrado na pessoa requer equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo, 

onde corpo e mente se encontram (BROWN et al., 2010). 

O método centrado na pessoa pode ser descrito a partir de seis componentes 

interativos, sendo que tal divisão tem por propósito o ensino e a pesquisa, porém é 

algo holístico, no qual os componentes interagem e se unem de forma única em 

cada encontro (BROWN et al., 2010): 1) Explorando a doença e a experiência da 

doença: história clínica, exame físico e exames laboratoriais; e as dimensões da 

doença (sentimentos, ideias, efeitos nas funções e expectativas); 2) Entendendo a 

pessoa como um todo: a pessoa (história de vida, questões pessoais e de 

desenvolvimento); o contexto próximo (família, trabalho, rede de apoio social); e o 

contexto remoto (cultura, comunidade, ecossistema); 3) Elaborando um plano 

conjunto de manejo dos problemas: problemas e prioridades; objetivos do 

tratamento e/ou manejo da doença; e papéis da pessoa atendida e do médico; 4) 

Incorporando prevenção e promoção de saúde: melhora da saúde; prevenção de 

riscos; redução de riscos; identificação precoce; redução das complicações; 5) 

Intensificando o relacionamento entre pessoa e médico: compaixão; poder; cura; 
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consciência de si mesmo; transferência e contratransferência; 6) Sendo realista: 

tempo e timming; a construção de uma equipe e o trabalho em equipe; e 

administração sensata dos recursos. 

Antes de tratarmos sobre a Clínica Ampliada e Compartilhada, devemos 

compreender a concepção teórica da Paideia e sua metodologia de apoio à 

cogestão de coletivos, pois é no bojo desta concepção que são formuladas as 

concepções relativas à Clínica (CAMPOS, 2000). 

No que se refere à gestão de coletivos, além de aspectos administrativos e 

financeiros, outros aspectos devem ser considerados como constituintes dos 

processos de trabalho, a saber: os aspectos políticos, pedagógicos e subjetivos. 

Assim, são objetivos da gestão: a produção de bens e serviços e, também, a 

produção de sujeitos e coletivos (CAMPOS, 2000; FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014). 

O Método Paideia implica reconhecer e entender as dinâmicas relativas aos 

desejos e interesses próprios, e enxergar, ao mesmo tempo, o desejo e interesse 

dos outros, e isto tendo em vista o contexto e a dinâmica histórica e social; a partir 

deste reconhecimento, o método proposto visa sistematizar modos de intervir 

deliberadamente nesta dinâmica, segundo valores e intenções prévias, de modo que 

atuar segundo finalidades é buscar algum sentido para a vida, gerando o Efeito 

Paideia. O Efeito Paideia é entendido como um processo social e subjetivo, onde as 

pessoas ampliam sua capacidade de buscar e interpretar informações 

(compreendendo-se a si mesma, os outros e os contextos) e aumentando, 

consequentemente, a possibilidade de agir sobre estas relações (CAMPOS, 2003b). 

O Método Paideia, entendido a partir de uma rede conceitual e operativa para 

o trabalho com coletivos, busca, nos processos de formação, imbricar teoria e 

prática, estudo e intervenção, partindo de experiências e problemas reais, tendo em 

vista o desenvolvimento da capacidade de ação e reflexão dos sujeitos. Este é o 

grande objetivo do Método: interferir no contexto institucional, a fim de garantir a 

gestão democrática (cogestão) e ampliar a capacidade dos sujeitos de refletir e agir 

sobre uma determinada realidade (FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014). 

Segundo esta concepção, existem três dimensões que devem ser 

consideradas em conjunto, uma vez que ocorrem de forma conjugada e simultânea 

(e não em separado, como geralmente ocorre): o poder, o conhecimento e o afeto. O 

Método, portanto, é uma tentativa de se pensar e agir considerando essas três 



Capítulo 3 – A Atenção Primária à Saúde e os princípios orientadores das estratégias pedagógicas 

adotadas na IUSC III  48 

 

 

dimensões; e tem ainda, como finalidade, o desenvolvimento de pessoas segundo 

estas três perspectivas. Objetiva, portanto, contaminar a política, a gestão, a clínica, 

a saúde pública com esta lógica da tríplice determinação (CAMPOS, 2003b). 

Campos (2003b) ressalta que, nas práticas sociais em que há uma pretensão 

exagerada por objetividade, não se admitem influências de fatores políticos, 

cognitivos e afetivos. Cita o exemplo da Saúde Pública e da clínica médica, onde há 

uma ideia de diluição destes fatores, onde o saber dos técnicos seria tanto melhor 

quanto mais “livre” estivesse da política, do conhecimento e/ou afetos 

“inconvenientes” dos pacientes e comunidades. 

O Apoio Paideia, entendido como uma postura metodológica que busca 

reformular os mecanismos tradicionais de gestão (não suprimindo outras funções 

gerenciais, mas, sim, a fim de complementá-lo), possui alguns eixos de aplicação: a) 

na gestão, por meio do apoio institucional; b) nas relações interprofissionais, por 

intermédio do apoio matricial; c) na relação clínica, por meio da clínica ampliada e 

compartilhada; d) e também, nos últimos anos, como metodologia para a formação 

em saúde (CAMPOS, 2003b; FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014). 

O conceito de clínica ampliada, por sua vez, figura-se como uma das bases 

da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde. Em documento 

desta Política, afirma-se que: 

 
O conceito de clínica ampliada deve ser entendido como uma das 
diretrizes impostas pelos princípios do SUS. A universalidade do 
acesso, a integralidade da rede de cuidado e a equidade das ofertas 
em saúde obrigam a modificação dos modelos de atenção e de 
gestão dos processos em saúde. A modificação das práticas de 
cuidado se faz no sentido da ampliação da clínica, isto é, pelo 
enfrentamento de uma clínica ainda hegemônica que:  

1) toma a doença e o sintoma como seu objeto;  
2) toma a remissão de sintoma e a cura como seu objetivo;  
3) realiza a avaliação diagnóstica reduzindo-a à objetividade 

positivista clínica ou epidemiológica;  
4) define a intervenção terapêutica considerando 

predominantemente ou exclusivamente os aspectos orgânicos.  
Ampliar a clínica, por sua vez implica: 
1) tomar a saúde como seu objeto de investimento, 

considerando a vulnerabilidade, o risco do sujeito em seu contexto;  
2) ter como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de 

autonomia dos sujeitos;  
3) realizar a avaliação diagnóstica considerando não só o 

saber clínico e epidemiológico, como também a história dos sujeitos 
e os saberes por eles veiculados;  
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4) definir a intervenção terapêutica considerando a 
complexidade biopsicossocial das demandas de saúde. 

 A clínica ampliada apresenta estas propostas:  
1) compromisso com o sujeito e não só com a doença;  
2) reconhecimento dos limites dos saberes e a afirmação de 

que o sujeito é sempre maior que os diagnósticos propostos;  
3) afirmação do encontro clínico entre os dois sujeitos 

(trabalhador da saúde e usuário) que se coproduzem na relação que 
estabelecem;  

4) busca do equilíbrio entre danos e benefícios gerados pelas 
práticas de saúde;  

5) aposta nas equipes multiprofissionais e transdisciplinares;  
6) fomento da corresponsabilidade entre os diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde (trabalhadores de 
saúde, usuários e rede social);  

7) defesa dos direitos dos usuários. 
(BRASIL, 2008b) 

 

Para o alcance do proposto acima, ou seja, para o enfrentamento da clínica 

ainda hegemônica (focada em doenças, curas e diagnósticos) e ampliação da clínica, 

são propostas mudanças (expansões) quanto ao objeto e aos objetivos do trabalho 

clínico. Para a clínica ampliada, para além do tratamento de doenças, é necessário 

ampliar este objeto, somando a ele (além de doenças) os problemas de saúde (ex.: 

situações que potencializam risco ou vulnerabilidade). Deve-se, sobretudo, 

compreender que as questões de saúde estão encarnadas em pessoas: clínica do 

sujeito – a principal ampliação sugerida. Como objetivos, além da busca por 

produção em saúde (seja por meios de cura, práticas de prevenção, de reabilitação 

ou de cuidados paliativo), a clínica também poderá contribuir para a ampliação do 

grau de autonomia dos sujeitos (CAMPOS; AMARAL, 2007). 

Para alcançar tais alterações (de “objeto” e “objetivos”), também é necessário 

que sejam modificados os meios de intervenção (diagnósticos e terapêuticos), uma 

vez que se pretende lidar com a dimensão social e subjetiva das pessoas, e não 

somente com a dimensão biológica. A clínica necessita de uma nova semiologia e 

terapêutica, e deverá apropriar-se de conhecimentos já sistematizados de outras 

áreas, acerca de como o sujeito funciona quando considerado para além de suas 

dimensões orgânicas e biológicas. Parte desses conhecimentos pode ser 

encontrada na Saúde Coletiva, na Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Ciências 

Sociais e Políticas, e, até mesmo, em noções de Gestão e de Planejamento 

(CAMPOS; AMARAL, 2007). 
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Além da utilização da semiologia tradicional, é necessário agregar elementos 

da história de vida de cada pessoa, com a busca pela identificação de fatores de 

risco e proteção. Deste modo, a terapêutica não ficará restrita aos fármacos e 

cirurgias, por exemplo. Outros recursos poderão ser agregados: valorização do 

poder terapêutico das palavras, do poder da educação em saúde e do apoio 

psicossocial (CAMPOS; AMARAL, 2007). 

Dentre outras propostas, Campos (2006) sugere a reformulação do clássico 

instrumento da semiologia – a anamnese. Em composição com outros recursos 

diagnósticos (como o exame físico, os exames complementares e os indicadores de 

risco, mortalidade e morbidade), a anamnese ampliada tem por objetivo a 

construção de um diagnóstico ampliado e compartilhado com o usuário 

(corresponsabilização do clínico e do usuário) (CAMPOS, 2006; CAMPOS; AMARAL, 

2007). 

A utilização de tal instrumento propõe a escuta da história de vida do usuário 

(ainda que centrada na demanda que o levou ao serviço), com: a valorização de 

sintomas subjetivos, da compreensão das dificuldades enfrentadas pelo usuário, 

aspectos relacionados ao autocuidado, rede de relações. Propõe também, de 

maneira adaptada, técnicas de observação antropológica (sobre costumes e usos de 

usuários) e escuta de discursos. Desta forma, além da avaliação objetiva de riscos 

biológicos, a anamnese ampliada busca favorecer a construção de um diagnóstico 

ampliado e compartilhado, de avaliação das vulnerabilidades subjetivas, culturais e 

socioeconômicas dos indivíduos, e identificação de fatores de vida que possam 

contribuir para que o sujeito possa reconstruir-se a despeito de seus problemas de 

saúde (CAMPOS, 2006). 

Quanto aos aspectos que diferenciam a anamnese tradicional da anamnese 

ampliada, Cunha (2005) destaca que, em história de vida, são feitas, sim, as 

perguntas clássicas, mas há um espaço e abertura para as ideias e palavras do 

paciente; e propõe o uso de instrumentos que promovam o diálogo e a percepção, a 

fim de que profissionais possam lidar consigo mesmos e com os Sujeitos, de uma 

forma alternativa à proposta tradicional.  

Cunha (2004) traz para a discussão o conceito de “filtros teóricos”, que retrata 

uma maneira de selecionar e direcionar a fala dos pacientes, que, até certo ponto, 

tem seus desdobramentos positivos, porém “o que podemos depreender desse 
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conceito de filtro teórico é que se trata de um desdobramento da ontologia das 

doenças que pode produzir muita eficácia, se bem utilizado. E pode produzir um 

diálogo de surdos, se incorporado de forma inconsciente” (CUNHA, 2004, p.103). 

Para a anamnese proposta acima, Cunha (2004), sob o termo “história ‘PSI’”, 

aproveita-se de recursos do campo da saúde mental para acrescentar aspectos à 

história clínica a ser desenvolvida. Devem-se somar, assim, questões acerca do 

sentido da doença para o paciente; como o paciente se sente em relação à doença; 

quais os medos, raivas, manias, e temperamento; como é o sono e os sonhos e/ ou 

pesadelos; avaliação se há negação da doença, capacidade de autonomia, ganhos 

secundários com a doença; contratransferência, os sentimentos e os limites do 

profissional, e a disposição para o vínculo; quais os projetos e desejos do paciente; 

o que irrita, o que incomoda, o que dá prazer ao paciente; a presença ou ausência 

de atividades prazerosas (presente e passado); e a “História de Vida” (um recurso 

que pode já incluir grande parte das questões propostas acima). Outros aspectos de 

inserção social também são importantes, como as condições de sobrevivência (ex: 

condições de moradia, saneamento, renda, alimentação) e de inserção do Sujeito 

em instituições poderosas (como: trabalho, religião, tráfico etc.). 

A utilização de uma anamnese para a clínica ampliada, com uma história 

clínica completa, com modalização dos sintomas e sem filtros teóricos, pode ser 

considerada, por si só, como sendo terapêutica, uma vez que permite ao Sujeito a 

possibilidade de falar, o que favorece uma análise (em algum grau) sobre sua 

situação, e de situar os sintomas e queixas na vida do sujeito doente, o que permite 

maior consciência e esclarecimento sobre suas inter-relações e possibilidades de 

intervenção. Afirma que, a não ser que surjam urgências ou dúvidas quanto ao 

diagnóstico orgânico, não é necessário direcionar demais as perguntas e nem 

duvidar de fatos que aparentemente as teorias não explicam (CUNHA, 2004). 

Uma função terapêutica pode ocorrer quando, durante a história clínica, o 

paciente é incentivado a qualificar e situar seus sintomas em relação aos seus 

sentimentos e outros eventos da vida (o que é chamado de “modalização”). Cunha 

(2004) afirma que, devido a fatores culturais, não é incomum observar um certo 

distanciamento entre doença, corpo e vida. Desta forma, a história clínica, ao trazer 

para perto os sintomas e queixas da vida do Sujeito, acaba por favorecer um 

aumento de consciência da relação entre as queixas e a vida.  



Capítulo 3 – A Atenção Primária à Saúde e os princípios orientadores das estratégias pedagógicas 

adotadas na IUSC III  52 

 

 

Tal modo de abordar os Sujeitos pode ser também instrutivo aos profissionais, 

uma vez que pode levá-los a identificar as singularidades dos Sujeitos e as 

restrições quanto à utilização de classificações diagnósticas. Para os profissionais, 

reconhecer os filtros teóricos implica que os profissionais reconheçam e aprendam a 

lidar com forças internas, tais como: a ansiedade surgida pela “aparente” falta de 

controle ao se reconhecer aquele determinado Sujeito como singular; ou a “tristeza” 

em perceber que o modelo teórico utilizado até então não é capaz de oferecer 

resultados almejados. Além disso, o profissional acaba também por poder exercitar 

um confronto com a ideologia predominante na clínica hospitalar, onde tratar é 

resolver problemas dos outros, uma vez que se evidenciam as teias em que se 

constitui o Sujeito, o que traz à tona os limites das intervenções externas e pontuais 

e, portanto, a clara necessidade de valorizar o protagonismo do Sujeito doente e seu 

processo de cura (ou seja, autonomia) (CUNHA, 2004). 

A ampliação do grau de autonomia pode ser avaliada por meio do aumento da 

capacidade de os usuários compreenderem e atuarem sobre si mesmos e sobre a 

vida. Os indicadores de tal autonomia são: a capacidade de autocuidado; a 

compreensão do processo saúde/enfermidade; a capacidade de usar o poder e de 

comprometer-se e estabelecer contrato com outros (CAMPOS; AMARAL, 2007). 

Em um estudo desenvolvido na Escola Superior de Ciências da Saúde, 

alunos do 1º ao 3º ano responderam questionários e entrevistas acerca da inclusão 

de questões relativas à subjetividade do paciente no roteiro de anamnese, utilizado 

no programa voltado para o desenvolvimento de habilidades e competências em 

semiologia e comunicação médica. Observaram que há uma dificuldade em integrar 

plenamente comunicação e semiologia, e questionam-se sobre a capacidade de o 

roteiro integrar efetivamente essas habilidades. O estudante parece compreender 

que existem duas abordagens distintas: a subjetiva, que engloba acolhimento e 

vínculo, e a objetiva, que abarca os dados clínicos do estado de saúde do paciente 

(BALDUINO et al.; 2012).  

Deste modo, os estudantes parecem estar diante de dois modelos de 

entrevista médica: o modelo da comunicação, que descreve o processo da 

entrevista, e o da “história médica tradicional”, que preocupa-se com o conteúdo da 

entrevista. Muitas vezes, os estudantes usam o roteiro tradicional tanto como guia 

para o conteúdo quanto para o processo (BALDUINO et al.; 2012). O apego ao 
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roteiro favorece com que os alunos façam questões fechadas, de forma rígida, com 

foco na obtenção de informações biomédicas, fazendo perguntas repetitivas ou, 

mesmo, interrompendo a fala dos pacientes a fim de esclarecer questões por parte 

do entrevistador, o que compromete a dinâmica inerente ao processo de encontro 

com o paciente. Considera-se que, enquanto houver dificuldade em integrar 

efetivamente comunicação e semiologia, e o estudante não perceber a unicidade 

entre processo e conteúdo, a formação do vínculo será constantemente prejudicada 

pela necessidade que os alunos experimentam em obter a história patológica de 

forma objetiva (SUCUPIRA; FERRER, 2000; KURTZ et al., 2003; BALDUINO et al.; 

2012). 

Observa-se, portanto, que ainda há um processo de lutas e de dificuldades a 

serem superadas no que se refere ao ensino e a prática de uma clínica ampliada, 

pautada nos pressupostos da integralidade e humanização do cuidado. Estas 

dificuldades apresentam-se de forma complexa, pois estão associadas à origem da 

Clínica, junto ao nascimento da Ciência Moderna, arraigadas ao modo de fazer e 

pensar dos profissionais. A Clínica Ampliada apresenta-se, como ferramenta, no 

contexto do SUS, para auxiliar na superação do modelo biomédico. Os roteiros de 

anamnese também serão discutidos nesta pesquisa. 

 

O vínculo longitudinal 
 

Neste tópico, dedicaremos uma maior atenção ao princípio da 

longitudinalidade, enquanto uma das referências que apoiaram os formuladores da 

IUSC a destacarem, como estratégia nuclear da disciplina, o “seguimento 

longitudinal do paciente pelo aluno”, mediante retornos frequentes. Esta estratégia é 

também fruto das ideias de responsabilização e construção de vínculo (tratadas em 

outros tópicos). 

Dentre os atributos que diferenciam a APS dos demais níveis, favorecendo 

com que se torne um espaço de rica aprendizagem para os alunos, está a 

longitudinalidade. Tal característica é central e exclusiva da APS – o alcance da 

APS implica a existência de um local, indivíduo ou equipe que seja fonte de atenção, 

por um determinado período, independente do tipo de problema ou de presença ou 

ausência de problemas específicos relacionados à saúde (STARFIELD, 2004). 
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Para Starfield (2004), a longitudinalidade implica uma relação pessoal ao 

longo do tempo, independente da presença ou ausência de um problema de saúde, 

entre o paciente e o médico ou uma equipe de médicos e de profissionais não 

médicos. Também faz uma distinção entre longitudinalidade e continuidade do 

cuidado. A continuidade é orientada exclusivamente para o problema, serve como 

mecanismo para fornecer informações, onde a relação pessoal não é necessária, e 

está mais relacionada às informações geradas em uma ou mais consultas do que ao 

tempo. 

Em um levantamento de estudos sobre os benefícios da longitudinalidade, 

Starfield (2004) os divide em dois grupos: o primeiro, em que a fonte habitual de 

atenção era um profissional individual e, o segundo, onde a fonte era um local. 

Quando a fonte era um profissional específico, encontrou boas evidências de que 

havia um melhor reconhecimento dos problemas/necessidades do paciente, o 

diagnóstico era mais preciso, havia manutenção das consultas e das orientações 

para o tratamento, menor número de hospitalizações, custos mais baixos, melhor 

prevenção (em alguns casos) e maior satisfação (sendo que há uma reciprocidade 

entre satisfação e longitudinalidade). Quando a fonte da longitudinalidade estava 

relacionada a um local, encontrou boas evidências no que se refere à manutenção 

das consultas e melhor prevenção (alguns tipos) e evidências moderadas quanto 

aos menores custos e menos hospitalizações (pois existe uma probabilidade de se 

ter um profissional específico neste local específico). 

A partir de revisão bibliográfica, Cunha e Giovanella (2011) concluem que o 

termo longitudinalidade não é usual entre os autores brasileiros e, na literatura 

internacional, o termo “continuidade do cuidado” é utilizado com sentido semelhante 

ao de longitudinalidade, porém não são totalmente coincidentes. Cunha e Giovanella 

(2011) propõem que, na literatura referente à APS no Brasil, seja utilizado o termo 

“vínculo longitudinal”, definindo-o como: relação terapêutica estabelecida entre 

paciente e profissionais da equipe de APS, que se traduz no reconhecimento e 

utilização da unidade básica de saúde como fonte regular de cuidado ao longo do 

tempo. Afirmam, ainda, que três atributos são fundamentais para a composição do 

atributo longitudinalidade/vínculo longitudinal: a) a existência e o reconhecimento de 

uma fonte regular de cuidados na atenção primária, de modo que a população 

reconheça a unidade básica como referência habitual para a maioria de suas 
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necessidades em saúde; b) o estabelecimento de vínculo duradouro entre os 

pacientes e os profissionais de saúde da equipe local (boa relação caracterizada por: 

confiança, responsabilidade, padrão de comunicação, consideração dos problemas 

relatados pelo paciente e dos aspectos biopsicossociais, estimulo à autonomia); c) a 

continuidade informacional, que diz respeito à qualidade, manuseio e disponibilidade 

dos registros em saúde, e devem envolver aspectos clínicos e, também, 

características sociodemográficas, valores e situação familiar do paciente (CUNHA; 

GIOVANELLA, 2011).  

Neste estudo, o cenário de ensino-aprendizagem é a APS, e a busca pela 

vivência do vínculo longitudinal figurou entre as estratégias pedagógicas utilizadas 

pela disciplina. 
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O modelo de ensino hegemônico na graduação médica pode ser 

caracterizado como: aquele centrado na doença, dependente de equipamentos de 

apoio diagnóstico e terapêutico, e limitado para qualificar o aluno a lidar com a 

autonomia e a capacidade do usuário dos serviços em intervir em sua própria vida. A 

sobrevalorização da dimensão técnico-científica da formação se faz em detrimento 

das dimensões envolvidas na produção de subjetividade, de produção de 

habilidades de relação com o paciente e a equipe de saúde (BRASIL, 2004a). 

Quanto aos modelos pedagógicos dominantes no ensino médico, Ceccim e 

Feuerwerker (2004) destacam que: são centrados em conteúdos; são organizados 

de maneira compartimentada e isolada, de modo que os indivíduos são vistos de 

maneira fragmentada, segundo as especialidades da clínica; o cenário privilegiado 

de ensino são os hospitais universitários; os sistemas de avaliação são cognitivos, 

priorizando-se o acúmulo de informação técnico-científico padronizada, incentivando 

a especialização precoce e perpetuação de modelos tradicionais de práticas em 

saúde. 

De certo modo, este modelo de ensino coincide com o modelo da assistência 

prestada, pois, como aponta Bonfada e colaboradores (2012), grande parte dos 

entraves para a melhoria dos serviços prestados no SUS tem ligação com o 

predomínio do modelo médico-assistencial-curativista no fazer/pensar a saúde dos 

profissionais. Para romper com tal modelo, propõem um outro fazer/pensar saúde 

que facilite uma maior aproximação entre profissionais e usuários, mediante a 

integralidade da atenção e a reorganização tecnológica do trabalho em saúde, a 

partir de tecnologias leves e da clínica ampliada (BONFADA et al., 2012). 

 Mudanças propostas para o ensino em saúde e incorporadas pelo Ministério 

da Saúde e Ministério da Educação em seus projetos de indução de mudanças 

neste campo são: a integração ensino-serviço com ênfase na atenção básica; a 

integralidade em saúde como eixo reorientador das práticas no processo de 

formação e qualificação dos profissionais para o SUS; e a reformulação do projeto 

político-pedagógico dos cursos de graduação, tendo em vista as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2012).  

Nesta mesma linha, pesquisadores apontam que a valorização do saber 

generalista e humanista contribui para a ampliação da clínica, a qual tem por 
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características o foco no atendimento integral e com vínculo efetivo, favorecedores 

de um novo patamar do diálogo, centrado na situação do doente (não apenas na 

doença), no sofrimento e nas condições psicossocioexistenciais do indivíduo 

(HAFNER et al., 2010). 

Neste sentido, a proposta da Clínica Ampliada parece adequada, pois 

engloba alguns eixos fundamentais, como: a compreensão ampliada do processo 

saúde-doença; a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas; a 

ampliação do “objeto de trabalho”; a transformação dos “meios” ou instrumentos de 

trabalho; e o suporte para os profissionais da saúde. Na clínica ampliada, têm papel 

destacado: a escuta, o diálogo, a linguagem, a informação, o vínculo, o afeto, a 

relação, a reflexão crítica a respeito de tratamentos e intervenções, produção da 

autonomia, a busca por sujeitos coletivos como parceiros de luta pela saúde; na 

clínica ampliada, busca-se evitar a “medicalização da vida”, a produção de medo e 

de submissão acrítica, e a infantilização (BRASIL, 2009). 

Ao discutirem a necessidade de mudança na formação dos profissionais, 

Ceccim e Feuewerker (2004) destacam a integralidade da atenção à saúde como 

potente eixo norteador para a formulação das políticas de formação. Segundo os 

autores, a integralidade da atenção à saúde implica uma compreensão ampliada da 

saúde, na articulação de saberes e práticas multiprofissionais e interdisciplinares e 

na alteridade para com os usuários para a inovação das práticas nos variados 

cenários de atenção à saúde e gestão setorial. 

Em relação especificamente ao conceito de integralidade, Mattos (2001), em 

um positional paper, visando suscitar um debate e reflexões críticas a respeito do 

tema, traz à tona diferentes conjuntos de sentidos relacionados ao princípio da 

integralidade, os quais incidem sobre três principais pontos. O primeiro refere-se a 

atributos das práticas dos profissionais da saúde, sendo valores do que se pode 

considerar uma boa prática (portanto, um princípio orientador das práticas). O 

segundo refere-se a características da organização dos serviços (princípio 

orientador da organização do trabalho). E o terceiro diz respeito às respostas 

governamentais aos problemas de saúde (organização das políticas). Segundo o 

autor, é possível observar semelhanças, analogias e ligações que articulam todos 

estes sentidos, e que a integralidade implica recusa ao reducionismo e à objetivação 

e, possivelmente, a afirmação de necessidade para a abertura ao diálogo. Segundo 

o autor, há um reducionismo, uma objetivação e uma possível não-abertura ao 
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diálogo quando os profissionais, em vez de tratarem com pessoas, tratam doenças, 

como se não existissem aspirações, desejos e sonhos. Um dos indicativos de que a 

integralidade poderia ocorrer, residiria na ação de buscar estabelecer uma relação 

sujeito-sujeito, nas práticas estabelecidas nos serviços de saúde, nos debates sobre 

a organização dos serviços e nas discussões sobre as políticas – e isto talvez 

envolva a abertura para o diálogo com o outro (MATTOS, 2001). 

A atenção integral a saúde implica ampliação dos referenciais com que cada 

profissional da área da saúde trabalha e, consequentemente, o reconhecimento da 

limitação da ação uniprofissional; e isto implicaria mudanças nas relações de poder 

entre os profissionais de saúde para que, realmente, constituam equipes 

multiprofissionais interdisciplinares. A atenção integral também refletiria em 

mudanças nas relações de poder entre profissionais e usuários a fim de que se 

desenvolvesse, efetivamente, a autonomia dos usuários (BRASIL, 2004b). 

Portanto, quanto à formação de profissionais para a área da saúde, a noção 

de integralidade ganha destaque: 

 
A formação para a área da saúde deveria ter como objetivos a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do 
trabalho e estruturar-se a partir da problematização do processo de 
trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias 
dimensões e necessidades em saúde das pessoas, dos coletivos e 
das populações. A melhor síntese para esta designação à educação 
dos profissionais de saúde é a noção de integralidade, pensada tanto 
no campo da atenção, quanto no campo da gestão de serviços e 
sistemas. De um lado a escuta e o olhar assegurados no momento 
da clínica no sistema de serviços e, de outro, o exercício profissional 
responsável pela cura/cuidado/escuta. A integralidade da atenção à 
saúde supõe, entre outros aspectos, a ampliação e o 
desenvolvimento da dimensão cuidadora no trabalho dos 
profissionais para que se tornem mais responsáveis pelos resultados 
das práticas de atenção, mais capazes de acolhimento e de vínculo 
com os usuários das ações e serviços de saúde e, também, mais 
sensíveis àquelas dimensões do processo saúde-doença não 
inscritas nos âmbitos tradicionais da epidemiologia ou da terapêutica. 
(BRASIL, 2004b) 

 

Para que a integralidade das práticas em saúde possa se efetivar, diversos 

pontos podem ser observados, destacando-se que a perspectiva para a construção 

de novos modelos deve ser a do equilíbrio entre a excelência técnica e a relevância 

social (FEUERWERKER; SENA, 1999; CAMPOS et al., 2001). 
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Contribuem, potencialmente, para que a integralidade das práticas de saúde 

se efetive: a interdisciplinaridade, as pactuações interinstitucionais, a diversificação 

de cenários de aprendizagem e os fatores de exposição dos alunos (não apenas ao 

professor, ao livro, à pessoa internada ou ao ambulatório-escola) (FEUEWERKER, 

2003; CECCIM; FEUEWERKER, 2004). 

Também para este aprendizado, torna-se importante que, desde o início do 

processo de formação, o estudante deve estar em interação ativa com os 

profissionais da saúde e a população, proporcionando que trabalhem com 

problemas reais e de modo a assumirem responsabilidades crescentes conforme 

seu grau de autonomia (CAMPOS et al., 2001). 

A necessidade de trabalhar valores e habilidades para o aprender durante 

toda a vida, e não apenas na escola, parece ser consenso (SCHERER; SCHERER, 

2012). Como desafio para a formação de profissionais dos cursos área da saúde, 

destaca-se a dificuldade em incorporar propostas de ensino que estejam inseridas 

no paradigma da complexidade, que discutam a realidade da globalização e 

absorvam a construção da subjetividade do profissional em formação. Com base em 

Delor´s (2001), Scherer e Scherer (2012) observam que existe a necessidade de se 

desenvolverem estratégias pedagógicas que articulem o saber, tendo em vista os 

quatro pilares da educação, quais sejam: aprender a conhecer ou a aprender; 

aprender a fazer; aprender a conviver; e aprender a ser.  

Tendo em vista a articulação de saberes, González e Almeida (2010) 

sugerem que a integralidade das ações em saúde deve ser precedida pela 

integralidade do pensamento e ensino em saúde. Segundo os autores, “o ensino 

integral facilita a visão e a prática integral”, apontando para as propostas de práticas 

em trabalho em equipe que têm sido veiculadas (sobretudo, a transdisciplinaridade), 

e para a necessidade de ensinar os alunos a enxergarem e entenderem a realidade 

para além dos limites disciplinares impostos. 

No entanto, o que se observa na Educação Superior, é que o ensino 

tradicional desconhece as estratégias didático-pedagógicas e saberes da educação 

em relação à construção das aprendizagens e à produção e circulação de saberes 

contemporâneos; de modo que desconhece (ou raramente são aplicados) as 

estratégias didático-pedagógicas ou modos de ensinar problematizadores, 

construtivistas, que priorizem o protagonismo dos alunos (FEUERWERKER, 2002; 

CECCIM; FEUERWERKER, 2004) e que facilitem o processo de ensino-
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aprendizagem a partir do eixo da integralidade, observando-se a contraposição entre 

a concepção hegemônica tradicional e a concepção crítica reflexiva (GONZÁLEZ; 

ALMEIDA, 2010). 

Dentre as estratégias de ensino e aprendizado por descoberta, Cyrino e 

Toralles-Pereira (2004) destacam as metodologias problematizadoras, e, dentro 

destas, a problematização e a aprendizagem baseada em problemas (ambas 

valorizam o aprender a aprender, a aprendizagem por descoberta e significativa), e 

que tanto uma como a outra são potentes para promover rupturas com a forma 

tradicional de ensinar e aprender, estimulam a gestão participativa dos protagonistas 

da experiência, bem como a reorganização da relação teoria e prática. Afirmam que 

as metodologias têm diferentes potenciais em termos de educação, e deve-se, 

portanto, perceber criticamente as possibilidades e limitações de cada uma e, 

observados os contextos e condições de cada instituição, bem como as expectativas 

da comunidade docente, entender como é que se poderia lidar com as demandas 

por mudanças em cada instituição. 

Já em relação aos movimentos de mudanças curriculares e inovações, muitas 

das escolas tendem a desenvolver experiências copiadas de outros países, sem 

uma reflexão crítica, não problematizando a organização do currículo tendo em vista 

a sociedade contemporânea, sequer discutindo as questões ideológicas, 

econômicas e políticas também inerentes na formulação de currículos (CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004). 

 O que se destaca, ainda, é a importância das inovações e experiências 

pedagógicas, mesmo que, aparentemente, pontuais, posto que, ao serem geradas 

em contextos de conflitos e contradições institucionais, podem representar 

movimentos inovadores no que se refere à reelaboração de conhecimentos mais 

significativos para os estudantes, favorecedores de rupturas com o modelo 

tradicional de ensino e que podem culminar em movimentos mais amplos de 

mudanças (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Destaca-se, neste sentido, a experiência da IUSC, como importante 

experiência pedagógica. A idealização da disciplina nasceu no bojo de uma 

Faculdade de Medicina conhecida por seu histórico e pioneirismo no engajamento 

com o ensino na comunidade (CYRINO; MAGALDI, 2002). A FMB-UNESP foi uma 

das instituições selecionadas para participar do Promed e do Pró-Saúde, o que 

favoreceu o apoio político interno para sua reformulação curricular. Para participar 
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dos programas, a FMB-UNESP apresentou um projeto no qual previa reformulações 

pedagógicas e curriculares, sendo uma das propostas a ampliação da vivência dos 

graduandos junto à comunidade, por meio do programa de Interação Universidade-

Serviço-Comunidade – IUSC (CYRINO et al., 2012; ULIANA; CYRINO, 2014). 

A criação da IUSC foi um esforço na busca de distanciar-se dos modelos 

tradicionais de ensino e de enfrentar desafios contemporâneos à formação 

profissional em saúde (VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 2014). A IUSC está 

implantada do primeiro ao terceiro ano de graduação em Medicina e do primeiro ao 

segundo ano de graduação em Enfermagem, estando integrados estes dois cursos 

nos dois primeiros anos. Em 2003, o programa IUSC foi implantado, envolvendo 

gradativamente alunos do primeiro ao terceiro ano do curso de Medicina. Em 2007, 

foi oficializado como disciplina do currículo médico. Em 2008, passou, também, a 

englobar alunos e docentes do curso de Enfermagem (CYRINO, 2006) e, 

recentemente (em 2014), foi oficializada, como disciplina também para o curso de 

enfermagem, com o nome de “Prática Interprofissional na Universidade, Serviços e 

Comunidade” (PIUSC I e II).  

Na FMB, a implantação da IUSC teve caráter inovador (se comparado às 

experiências anteriores de ensino na FMB) e pode ser considerada, inclusive, uma 

inovação pedagógica. O caráter inovador deve-se à adoção de uma pedagogia 

problematizadora e à orientação das práticas de atenção a partir dos pressupostos 

da integralidade e humanização do cuidado (sendo a operacionalização destes 

conceitos um desafio para a equipe que busca produzir cotidianamente a prática 

pedagógica de ensino na comunidade). Os idealizadores da IUSC buscaram em 

Paulo Freire subsídios teóricos para um processo de educação mais reflexivo e 

interativo e de transformação social. Uma das maneiras encontradas pelas 

disciplinas para favorecer o entendimento e apropriação dos conceitos de 

humanização e integralidade por parte dos alunos foi proporcionar a estes a vivência 

e a construção de conhecimentos usualmente não explorados dentro das paredes 

da universidade, a partir do ensino na comunidade (ULIANA; CYRINO, 2014). 

A metodologia da problematização é indicada em situações em que são 

destacados o caráter político, econômico e social de determinadas situações, uma 

vez que carrega o potencial de trabalhar com temáticas relativas à vida em 

sociedade e permite, ao estudante, reconhecer o papel social do conhecimento. 

Com isto, objetiva-se que os alunos percebam-se como cidadãos participativos em 
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uma sociedade democrática, compreendam criticamente a realidade e estejam 

dispostos a transformá-la. Em um contexto onde observa-se a necessidade e 

urgência de se formarem alunos a partir de um aprendizado crítico e reflexivo e que 

atuem de modo qualificado e consciente das necessidades da população, a 

metodologia da problematização apresenta-se com potencial valioso de atuação 

consciente e criativa da realidade, tendo em vista a educação enquanto ato político e 

entendendo o homem em sua relação com o mundo e sobre ele (BERBEL, 1998; 

CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 2014).  

Na disciplina, a escolha dos temas e das atividades a serem trabalhadas 

partiu do reconhecimento da necessidade de vivências de alunos e professores em 

práticas voltadas à integralidade das ações em saúde com a comunidade; tem sua 

atenção centrada nas famílias pertencentes às comunidades onde desenvolvem-se 

os trabalhos, buscando-se compreendê-las a partir do universo das relações 

históricas, culturais, socioeconômicas e políticas da sociedade, a fim de romper com 

a concepção biomédica no processo de ensino aprendizagem (VILLARDI; CYRINO; 

BERBEL, 2014). 

A adoção da metodologia da problematização requer, também, mudanças na 

postura dos professores, uma vez que busca, também, despertar, no professor, o 

entendimento de seu papel como sujeito da própria história, consciente dela; 

também cabe ao professor despertar no educando a satisfação de pensar e agir 

sobre o mundo, aprender coletivamente e a partir de diferentes pontos de vista 

(VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 2014). 

Deste modo, para a implantação da IUSC (e, na verdade, para quaisquer 

processos de inovação, reforma ou transformação do ensino em saúde), o professor 

foi tido como elemento essencial para que este processo pudesse ocorrer. Para o 

trabalho com professores, deve-se buscar reconhecer as pressões externas e 

internas que os afligem, os valores e práticas inerentes a cada área profissional, e 

levar, também, em consideração as exigências feitas para o ingresso na carreira 

docente (geralmente, pouco relacionadas à educação e às experiências prévias com 

o ensino). Em se tratando de transformação da prática docente, esta pode-se dar 

pela problematização de fatos cotidianos do processo de educação, em uma 

construção coletiva, para a produção de um aprendizado mais efetivo (MANOEL; 

CYRINO, 2014).  
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Participaram/participam como professores-tutores da IUSC, profissionais de 

diversas áreas (Biologia, Comunicação Social, Enfermagem, Fonoaudiologia, 

Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, Sociologia e 

Terapia Ocupacional), os quais são selecionados pelo interesse em atividade 

educacional, experiência em trabalho grupal e atuação na comunidade. São 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde ou da FMB, docentes da FMB e 

alunos da pós-graduação em Saúde Coletiva. As reuniões para as atividades de 

formação permanente dos professores e preceptores têm periodicidade quinzenal 

para tutores do 1º e 2º anos, e mensal para os do 3º (MANOEL; CYRINO, 2014). 

Como parte das conclusões do estudo de Manoel e Cyrino (2014) acerca do 

olhar e trabalho do tutor quanto à experiência multiprofissional e interdisciplinar da 

IUSC, observa-se que a rotina de preparação do tutor para o desenvolvimento das 

atividades de ensino favorece a segurança e a aplicação de repertório e recursos 

didáticos (qualificação do ensino). O processo grupal é central. A troca de 

experiências, reflexão e planejamento coletivo potencializam o curso e transformam-

se em referencial teórico-metodológico para as atividades com os alunos (MANOEL; 

CYRINO, 2014). 

Quanto à sustentabilidade da IUSC, dentre os desafios, ressalta-se a 

necessidade de maior incorporação da proposta por parte da FMB, com a 

perspectiva, inclusive, de contratação de professores para tal (MANOEL; CYRINO, 

2014). 

Os objetivos gerais da disciplina são: integrar alunos, docentes, serviços e 

comunidade; proporcionar, ao estudante, a compreensão das condições de vida da 

comunidade; aprimorar aspectos relacionados à habilidade de comunicação dos 

alunos; destacar a importância em integrar os conhecimentos clínicos e a 

assistência individual; favorecer o desenvolvimento de um cuidado integral e 

humanizado na prática da atenção primária à saúde (CYRINO, 2005; CYRINO, 2006; 

CYRINO et al., 2012). 

A IUSC adota, como estratégia de ensino-aprendizagem, a vivência do aluno em 

territórios de UBS e USF da rede pública municipal de saúde de Botucatu, 

favorecendo que aprimorem o olhar, a escuta e o conhecimento sobre a cidade, o 

bairro e o território. Desde sua configuração inicial, no ano de 2003, a IUSC trabalha 

de forma interdisciplinar em sua organização curricular e por meio da 

problematização da realidade na Atenção Básica, na comunidade e sociedade 
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contemporânea, incentivando a maior participação do alunado em seu próprio 

processo de formação. As bases teóricas dos conceitos de integralidade e da 

humanização fundamentam a disciplina (CYRINO et al., 2012). 

No 1º ano da IUSC, enfatiza-se a importância do reconhecimento das 

condições de vida e saúde da população e o conhecimento dos dados demográficos 

e epidemiológicos da área onde o grupo de alunos atuará. Os estudantes são 

inseridos na área de abrangência de uma UBS/USF, entram em contato com a 

história e os problemas da comunidade, buscando aprender a vida cotidiana.  

No 2º ano, o conhecimento e a aproximação com a área de abrangência da 

UBS/USF, vivenciados no primeiro ano, criam condições para que os estudantes 

sejam capazes de: identificar os principais problemas da região, ampliar as 

habilidades voltadas para o planejamento, execução e avaliação de atividades de 

educação em saúde, buscando promover a saúde a partir de demandas indicadas 

pela comunidade.  

Já o 3º ano da IUSC caracteriza-se, sobretudo, pela consulta médica 

supervisionada, na qual os alunos atendem aos usuários adultos que frequentam as 

UBS/USF (preferencialmente, da área de abrangência em que atuaram nos anos 

anteriores). 

No 3º ano, os alunos desenvolvem atendimento clínico supervisionado, 

preferencialmente na mesma UBS/USF da área de abrangência onde atuaram nos 

anos anteriores. No decorrer desta série, na qual é ministrada a maior parte das 

disciplinas de Semiologia na formação médica da FMB, a atividade da IUSC consiste 

em uma primeira ocasião de desenvolvimento prático destes conhecimentos e, 

também, do raciocínio clínico, discutindo-se o sujeito do cuidado médico de uma 

forma integral, inserido em sua realidade histórica e social (MANOEL, 2012). 

O instrumento para servir de roteiro para a consulta médica foi construído 

pelos parceiros docentes e profissionais da rede, enfatizando-se a necessidade de 

uma abordagem mais ampla, que introduzisse questões sobre a família, saúde 

mental, trabalho e rede social. No terceiro ano, quando o projeto é muito mais 

voltado para a atenção clínica individual, aposta-se em uma formação de alunos e 

professores que privilegia ampliar a autonomia dos pacientes dos serviços. Deve-se 

lembrar também que o quadro de professores-tutores do 3º ano é composto 

exclusivamente por médicos, devido à especificidade do conteúdo e do desenho da 

prática na atenção clínica (MANOEL, 2012). 
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O objetivo geral da IUSC 3º ano, de acordo com o programa da disciplina, é  

 
“propiciar aos alunos o desenvolvimento de competências e 
habilidades para a atenção e promoção da saúde junto a 
comunidade, tendo como pressupostos a integralidade e a 
humanização do cuidado. Já os objetivos específicos são: propiciar 
ao aluno de 3º ano uma formação médica com subsídios teórico-
práticos, visando desenvolver um atendimento clínico que respeita as 
especificidades e necessidades de cada usuário; ampliar sua prática 
de registro em prontuário tornando-o mais completo, ou seja, com 
informações que contemplem também a história psicossocial e de 
vida dos usuários; integrar os conhecimentos de semiologia e 
raciocínio clínico por meio do seguimento de usuários adultos que 
frequentam a UBS/USF; aprofundar conhecimento sobre a realidade 
dos atendimentos em UBS/USF, bem como o funcionamento destas 
dentro do Sistema Único de Saúde (SUS); propiciar a vivência com 
pacientes portadores de doenças prevalentes na comunidade; 
incentivar os alunos a participarem das atividades desenvolvidas pela 
comunidade e para a comunidade, p. ex.: Conselho Gestor da 
Unidade de Saúde – CONUS; etc.” (FMB UNESP – Programa da 
Disciplina 3º ano, 2012) 

 

Quanto às estratégias pedagógicas para alcançar tais objetivos, são utilizadas 

na disciplina: 

 
“a realização de atendimento médico (supervisionado) orientado por 
roteiro de 'Anamnese Ampliada', aprofundando conhecimentos da 
história de vida e saúde dos pacientes; a realização de atendimento 
e cuidados no domicílio, sempre acompanhado de um membro da 
equipe de saúde; a participação em diferentes atividades realizadas 
nas unidades, tais como as visitas domiciliares, as reuniões de 
integração dos profissionais da unidade, as reuniões de grupo com 
pacientes, entre outras; o acompanhamento de usuários com 
retornos mais frequentes para uma melhor compreensão do 
processo saúde-doença, promover a construção de vínculo aluno-
paciente e a responsabilização do aluno pelo cuidado de seu 
paciente; a realização de discussões de casos visando o 
desenvolvimento de habilidades clínicas, de comunicação aluno-
paciente, aluno-equipe de saúde, e ética médica nas práticas de 
saúde”. (FMB UNESP – Programa da Disciplina 3º ano, 2012) 

 

Cabe apontar que estas estratégias pedagógicas foram formuladas com base 

nos princípios da integralidade e humanização e na clínica ampliada, enquanto 

esforço de operacionalização destas dimensões na atenção à saúde, conforme 

tratado há pouco. 

A IUSC também tem sido um campo de pesquisa frutífero, em que após 12 

anos de sua implantação (2003 a 2015), diversos estudos têm sido realizados para 
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apreender as diferentes dimensões deste percurso. Os estudos buscaram 

compreender e avaliar: o processo de implantação (ULIANA, 2010), a metodologia 

de ensino utilizada (VILLARDI, 2014), o processo de formação dos tutores 

(MANOEL, 2012), a interação entre os estudantes e os profissionais da APS (PINTO, 

2013) e as estratégias pedagógicas utilizadas, como as visitas domiciliares 

(ROMANHOLI, 2010) e o caderno de campo (GODOY, 2013). 

Neste estudo, busca-se compreender como as estratégias pedagógicas 

adotadas pela disciplina IUSC III têm sido percebidas pelos estudantes, 

imediatamente ao final da disciplina, e ao final do curso de graduação médica. Ao 

mesmo tempo, devem-se caracterizar as estratégias pedagógicas quanto a suas 

bases e objetivos pedagógicos. 

Como estratégias pedagógicas diferenciais da disciplina, destacam-se: a 

utilização de roteiro de anamnese ampliada, os retornos frequentes, a utilização de 

caderno de campo e a realização de consultas no 3º ano (esta última pode ser 

considerada uma atividade pouco comum para alunos da 3º série dos cursos de 

medicina). 

A partir desta compreensão e identificação do que têm sido as fortalezas e as 

fragilidades do processo de ensino-aprendizagem na disciplina, os desdobramentos 

possíveis desta pesquisa poderão relacionar-se tanto à qualificação do ensino na 

FMB quanto poderão servir como experiência de inovação pedagógica a ser 

compartilhada com outros pesquisadores e escolas médicas. 
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CAPÍTULO 5 – A IUSC III na perspectiva dos alunos  
 

Nesta seção, serão primeiramente apresentados os participantes da pesquisa. 

Em seguida, será caracterizado o cotidiano e o funcionamento da IUSC III, bem 

como sua equipe de trabalho. A seguir, e dentro dos limites deste mestrado, serão 

apresentadas as estratégias pedagógicas escolhidas para serem tratadas nesta 

pesquisa, a saber: o atendimento clínico supervisionado; os retornos frequentes 

(vínculo longitudinal); e o uso do roteiro de anamnese ampliada (material de apoio 

para a realização das consultas). As estratégias serão, então, apresentadas 

segundo as vivências e as perspectivas dos alunos (do 3º e 6º anos, 

simultaneamente). Posteriormente, também será descrito o papel do professor-tutor 

para o aprendizado dos alunos. Na parte final, serão destacados os aprendizados e 

as competências desenvolvidas e/ou aprimoradas a partir da vivência na disciplina. 

Cabe observar que buscou-se articular os resultados alcançados de caráter mais 

quantitativo com aqueles mais qualitativos, de modo a dar ao leitor uma visão mais 

ampliada destas estratégias na perspectiva destes alunos. 

 
Os participantes da pesquisa 

 

Dentre os recém-concluintes, 78 alunos responderam ao questionário (88,6%). 

Para cursar a disciplina, os alunos foram divididos em 18 grupos, de quatro a seis 

alunos e, para esta pesquisa, as letras representam os grupos (da letra “A” à letra 

“S”) e os números representam os alunos de cada grupo (ex.: A1, A2, A3, A4; B1, B2, 

B3, B4). 

Quanto aos seis alunos do 6º ano que participaram da pesquisa, estes 

receberam nomes fictícios, e foi elaborada uma pequena síntese narrativa para 

caracterizar o perfil de cada um deles, passando-se por questões relativas à escolha 

profissional e destacando a trajetória e percepção quanto a ter cursado a disciplina 

IUSC.  

 

1) Aline 

Aline, 25 anos, vem de uma família cuja maioria segue profissões da área da 

saúde, sendo que os pais não queriam que cursasse medicina. Não gosta da área 
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de exatas. Pensou em fazer jornalismo ou economia, mas “não queria morrer de 

fome”. Ficou entre medicina e veterinária, porém sentia muita pena dos animais.  

Para ela, os primeiros anos do curso foram bastante frustrantes: “Você não 

quer fazer biologia, você não quer microscópio, você não quer ficar lá sentado 

escutando o professor falar”. Do terceiro ano em diante, afirma que o curso ficou 

mais interessante e que cursar o “quinto ano foi recompensador (...) é o ano que 

você começa fazer, começa ver o que realmente queria”.  

Durante entrevista, falava de modo “acelerado” e não fazia “rodeios” para 

responder questões. Afirma ser uma pessoa que gosta de conversar e que gosta de 

coisas práticas e objetivas: “Eu não gosto de gente que não é objetiva, eu não gosto 

de nada que não seja prático pra minha vida, sabe?! Ainda mais na faculdade... 

Assisto um milhão de aulas e não é a pessoa ficar lá divagando que... Tem gente 

que adora, eu não!... Eu e a maioria... perfil da medicina é assim”. 

Na IUSC, passou os dois primeiros anos em UBS e o terceiro em USF. Não 

participou de nenhum projeto PET. 

Apesar de ter afirmado que “valeu a pena” e que “ajudou bastante” cursar a 

disciplina IUSC III, a aluna fez diversas considerações negativas à IUSC, sobretudo 

aos dois primeiros anos. Destacou experiência ruim (tanto pessoal quanto do grupo) 

com o professor-tutor.  

Quando perguntada sobre como definiria a disciplina, diz: “Eu sei que é uma 

‘puta’ enrolação. É o seguinte: vão te colocar numa sala, vão te dar um monte de 

texto pra ler, você vai fingir que gosta, você vai fazer umas ‘abobrinhas’, o professor 

vai prestar atenção, vai fazer assim. Aí depois eles vão te jogar na casa de um 

coitado, você vai ter que fazer um monte de pergunta pra ele que não vai te ajudar, 

não vai ajudar nem eles, vão ficar super constrangidos. Depois você vai ter que ir 

embora e você vai fazer um relatório sobre isso achando tudo lindo”. Aline entende 

que o foco da disciplina é a relação médico-paciente. 

Na IUSC I, lembrou-se de ter ido brincar na creche, ter feito visitas 

domiciliares, porém não viu objetivo em realizar tais atividades. Também se lembrou 

de ter lido muitos textos, sobretudo tratando da relação médico-paciente. Porém, 

não viu sentido, uma vez que não era ainda médica, não estava fazendo 

atendimentos e, para ela, outro agravante era o fato de o professor-tutor não ser 

médico: “colocam um [não médico] falando pra você o que é ser médico, (...) que 

deveria estar dentro da profissão dele, está me falando como ser médico”. 
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Quanto à IUSC II, considerou ter sido um pouco melhor. Aprendeu um pouco 

mais sobre SUS (ainda que, segundo ela, de forma pouco crítica); fez atividade de 

educação em saúde sobre o tema “piolho”, na creche, mas também não ficou 

satisfeita. 

Já na IUSC III, a aluna avaliou a disciplina como sendo uma boa introdução 

aos atendimentos e entendeu isso como uma preparação para o quarto ano 

(acreditando que talvez pudesse ter aprendido isso posteriormente, em outros 

momentos do curso). Em síntese, afirmou que contribuiu para aprender a não ter 

medo do paciente, não ter medo de conversar e de tocar, confiar no que aprendeu e 

sentir-se mais segura. 

 
2) Bianca 

Desde pequena, Bianca queria ser médica. Os pais não são médicos e, a 

princípio, não gostariam que ela optasse pela profissão. Segundo o pai, a medicina 

não é curso para mulheres, pois é cansativo e tem de trabalhar demais. No entanto, 

depois que entrou na universidade, a opção pela medicina tornou-se um motivo de 

orgulho para a família. 

Contou que, no início, o curso não correspondeu às expectativas, pois havia 

muito conteúdo teórico e pouca prática; começou a tornar-se mais interessante a 

partir do 4º ano. 

Na IUSC, passou os três anos em USF. Participou do projeto PET-Saúde. 

A sua definição para a disciplina foi: “uma disciplina que te traz pra 

comunidade, pra vivenciar um pouco da comunidade”.  

Quanto à IUSC I, valorizou as atividades de territorialização (ainda que 

excessivas em sua opinião), pois considerou importante ver a “realidade”, ver “além 

dos muros”; e também considerou positivas as atividades feitas com as crianças na 

creche. Este foi seu primeiro contato com a unidade de saúde e relata ter aprendido 

sobre o SUS. Relata: “essa territorialização que eu falei, que ela é excessiva, mas 

ela me deu uma competência que é a de enxergar a parte social, o que está por traz 

do paciente”. 

A IUSC II foi mais “gratificante”, sobretudo em relação à atividade de 

educação em saúde realizada na escola, pois a “gente sentia que tinha uma 

demanda e a gente ia de encontro àquela demanda (...) parecia que aquilo era mais 
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positivo pra quem estava participando da atividade e pra gente. Era mais satisfatório, 

diferente da visita que eu te falei assim: 'era importante parece que só pra gente'”. 

Relata que a experiência na IUSC III foi bastante produtiva e satisfatória, e 

que fez diferença na sua formação profissional, especialmente quanto ao 

desenvolvimento de uma “sensibilidade de escutar, de me atentar”; e relata que teve 

tempo para praticar essa sensibilidade e que, no terceiro ano, “tinha tempo pra 

exercer a relação médico-paciente. Eu tinha um cara que checava a relação médico-

paciente, que valorizava isso. Então, assim, eu sabia pouco... pouco... pouca 

medicina, mas tinha muito espaço pra relação médico-paciente, então tinha tempo 

pra conversar, foi isso que eu aprendi”. Também conta que foi importante para 

enxergar a “parte social, tinha a escuta da parte do psicológico, tinha a checagem do 

biológico, tinha um tempo pra fazer isso e tinha cara que era muito preocupado com 

isso”. 

 

3) Caio 

Caio tem 24 e contou que não teve pessoas que o influenciaram na escolha 

do curso: “Não, até porque a grande parte da minha família são todos das exatas. 

Realmente veio na cabeça prestar medicina no terceiro colegial, acabei prestando. 

Foram três anos de cursinho e aí passei”.  

Quanto ao curso, relatou não ter se dedicado muito nos dois primeiros anos 

(mesmo considerando algumas coisas importantes). A dedicação intensificou-se a 

partir do terceiro ano, depois do contato com a disciplina de “semiologia, que é 

quando a gente via realmente a medicina”, e fortaleceu-se nos anos finais. 

Na IUSC, ficou o primeiro ano em uma USF; não se lembra onde ficou no 

segundo ano, e, no terceiro, ficou em uma USF. Participou do projeto PET-Saúde. 

Em relação à IUSC I, lembrou-se, com mais ênfase, das visitas domiciliares, e 

afirmou que não houve um ganho substancial de competências, mas entende que foi 

(e que precisa ser) algo gradual, tendo em vista as competências requeridas para o 

internato. Também relata que, na época, era ainda imaturo quanto a estas questões: 

“era muito moleque, muito vislumbrado com a faculdade e tal”. 

No que se refere à IUSC II, lembrou-se apenas de ter dado “uma palestra na 

escola (...) sobre escabiose, a gente fez um teatrinho”, e entende que, de alguma 

forma, isto contribui para aquisição de uma melhor desenvoltura: “pra perder um 
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pouco a vergonha, e aí até mesmo no consultório, você precisa ter uma 

desenvoltura maior”. 

Quanto a ter cursado a IUSC III, concluiu que foi algo positivo na medida em 

que permitiu aprofundar a questão do conhecimento clínico, uma vez que já tinha 

alcançado uma maior desenvoltura para conversar com os pacientes/comunidade 

nos anos anteriores e sentia-se mais seguro (pois havia adquirido conhecimentos 

semiológicos) para examinar os pacientes, conduzir a consulta com mais 

tranquilidade e tirar uma boa história. 

 

4) Daniel 
Alguns irmãos de Daniel são médicos, e acredita que a profissão dos irmãos 

influenciou em sua escolha pelo curso. Observava neles o domínio de 

conhecimentos: “Tudo que você ia perguntar, sobre qualquer assunto (…) eles 

sabiam conversar, eles sabiam falar, sobre medicina… Acho que isso me fascinava, 

o saber das coisas e acho que era isso… saber das coisas. O poder que o médico 

tem de falar e as pessoas em volta pararem para ouvir”.  

Quanto ao curso de medicina, Daniel afirmou que o currículo deveria ser 

revisto (sobretudo no que se refere à conexão entre o ciclo básico e o clínico), e que 

muito do que aprendeu durante estes seis anos acabou por depender mais de ele 

próprio “costurar”, o que foi sendo apresentado pela graduação, a outras questões 

que ele próprio foi procurando em paralelo ao que era oferecido pelo curso. Na IUSC, 

ficou os três anos em USF. 

Como definição da disciplina, trouxe que “é uma disciplina que a gente entra 

em contato com o setor primário do atendimento médico do SUS. Você vai conhecer, 

você vai ao bairro, você conhece a UBS, ou a USF, vai conhecer como funciona, vai 

conhecer todos aqueles princípios do SUS, vai entender o que é a territorialização, 

vai conhecer o território, começa assim, conhecendo o território. Lembro do primeiro 

ano, a gente ia visitar as casas, visitar a creche, conhecer o território, depois você ia 

conhecendo os princípios do SUS, Universalização, Integralidade (…) pra entrar em 

contato com essa abordagem do atendimento humanizado, e do atendimento 

domiciliar também, que é muito preconizado no IUSC”. 

Considera que o primeiro ano foi “pouco produtivo, porque a gente chegava lá 

na unidade, discutia alguma coisinha e fazia visita. A maioria das vezes que eu fui 

fazer visita, a pessoa não estava lá na casa, e assim... A gente ia fazer uma visita e 
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eu achava muito fútil, porque eu não me sentia apto a ajudar aqueles pacientes 

porque eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia nem medir uma pressão e a 

gente nem podia, era orientado a nem fazer nada, só ia lá e conversava com a 

família, sobre o que tava acontecendo na família, os problemas de saúde e tal. Eu 

achava meio sem propósito. A gente não acompanhava, no primeiro e no segundo 

ano, nenhum atendimento médico”. 

Já no 2º ano considerou que deu “uma melhoradinha (…) e aí discussão e 

mais discussão, e as ideias do SUS e tal. E eu acho que existe uma tendência da 

disciplina, que é uma tendência do Departamento de Saúde Pública de elogios 

infindáveis ao SUS (…). É estratégia deles, mostrar só a parte boa pro aluno que tá 

chegando, pra ele crescer nisso, mas depois a gente vê que não corresponde a 

realidade. Botucatu é muito bom, o SUS é muito bom em Botucatu, mas o SUS tem 

muita falha e, às vezes, o SUS não funciona, nos seus princípios mesmo. Hoje eu 

vejo o SUS de uma outra forma, vejo que tem a outra parte, tem aquele paciente que 

onera o sistema, que tá toda semana lá, com dor lombar, não sei o que, e tal, não 

sei nem se o SUS devia ser de graça, talvez a pessoas devessem pagar alguma 

coisa, sei lá um preço simbólico pra valorizar mais, eu penso muito isso hoje em dia. 

Não tenho mais ilusão que eu tinha antigamente do SUS, que é um ótimo sistema e 

eu acho que no primeiro e no segundo ano eles são bem tendenciosos, não 

mostram a realidade, mostram como seria o SUS ideal, que não existe, entendeu. É 

isso”.  

Quanto ao terceiro ano, conta que “foi a primeira vez que a gente começou a 

fazer exame físico e ver que a gente tava conseguindo fazer o exame físico direito. 

Que a gente colocava o esteto lá, ouvia um sopro e realmente era um sopro, e a 

gente tinha essa confirmação. Treinar mais os sinais e sintomas, acho que é essa a 

oportunidade do IUSC, que o IUSC do terceiro ano deu pra gente, eu aprendi isso”. 

 

5) Ester 

Ester tem 23 anos, seus pais são da área da saúde e sempre chamou sua 

atenção o trabalho desenvolvido por eles, sobretudo em relação à qualidade de vida 

de seus pacientes.  

Relatou que, antes de entrar na faculdade, tinha uma visão mais idealista, e 

frustrou-se com algumas dificuldades encontradas, especialmente com as limitações 

encontradas no SUS e nos convênios, posto que não é possível colocar as coisas 
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em prática como gostaria (por exemplo: a demora para conseguir resultados, as 

imensas filas, a dificuldade em agendar casos novos). Observou o sofrimento dos 

pacientes e também dos alunos, que se sentem frustrados por não terem suas 

expectativas alcançadas. 

Nos três anos da IUSC ficou em USFs. Participou do PET-Saúde. 

Como definição da disciplina trouxe: “É uma matéria da faculdade que a gente 

está mais integrada à comunidade. Porque aqui [no hospital] a gente fica mais no 

serviço hospitalocêntrico, hospital terciário e a gente vai conhecer as unidades 

básicas, a Atenção Primária à Saúde, as Unidades Básicas, Unidade de Saúde da 

Família. Conhece essa diferença, conhece o funcionamento, conhece um pouco do 

funcionamento do SUS, conhece a parte dos princípios básicos do SUS e, 

principalmente, o princípio da Integralidade, que é muito colocado em prática, 

porque aqui [no hospital] a gente é muito dividido, às vezes cada um vê um paciente 

e cada dia muda o médico que vê aquele paciente. No IUSC a gente consegue ter 

uma visão mais global, conhecer a vida daquele paciente, onde ele vive, o que ele 

faz, e como essas características podem influenciar na saúde-doença dele, no 

processo saúde-doença da paciente. Acho que isso é o mais importante, a gente 

consegue ter uma visão mais integral mesmo”. 

Quanto aos dois primeiros anos da IUSC, afirmou que foi um momento 

reservado para observar e conhecer a realidade dos pacientes e aplicar esta 

vivência aos conhecimentos mais científicos. Lembrou-se de ter conhecido o 

território e a comunidade, de ter realizado visitas domiciliares (a criança/mãe e 

idosos), de estarem divididos em pequenos grupos e de fazerem atividades em 

escolas.  

Destacou a importância de ser algo gradual: “realmente é importante isso, de 

só olhar, observar, e agir pouco, sem ter aquele conhecimento médico, científico no 

começo, mais pra ter uma visão assim do social mesmo”; de ter auxiliado a fazer 

relações ainda não pensadas (e também desfazer preconceitos): “antes talvez a 

gente não tivesse muito essa noção de que o ambiente pode influenciar muito no 

processo saúde-doença de uma pessoa”; e que contribuiu para a compreensão da 

integralidade do cuidado: “isso já foi colocando em nossa mente, de abordar 

paciente de uma forma mais completa, observando outras características, coisas 

psicológicas, biopsicossociais (...) aqui no hospital a gente não faz muito”. 
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Dentre outras coisas, quanto ao IUSC III, entende que foi um momento em 

que começou a aplicar as coisas aprendidas em semiologia. Lembra-se do caderno 

de campo, da ajuda do tutor e entende que foi um momento importante para “pegar 

a ideia da anamnese, aprender a tirar a história direito, acho que lá era um bom 

lugar, uma boa forma de fazer isso”. 

Tendo em vista a disciplina IUSC como um todo, e, em especial, a IUSC III, 

afirma que seria difícil mudar sua forma de pensar caso os professores apenas 

abordassem/teorizassem aquilo que na IUSC teve a oportunidade de vivenciar; e 

que, portanto, isso foi de “grande valia na minha formação, pra conhecer mesmo o 

paciente e tirar aqueles preconceitos que a gente tem do paciente. Conhecer ele 

mais na sua profundidade, no meio que ele vive. Isso sem o IUSC... Só de boca 

assim, de algum professor falar, abordar isso, ficaria difícil mesmo. No IUSC a gente 

consegue... porque tem muitas discussões teóricas também, então, isso às vezes a 

gente achava chato, mas é importante, pra gente não chegar lá perdido também, às 

vezes tinha aquelas discussões que a gente nem sabia do que se tratava, daí 

chegava lá e 'não, realmente é assim, isso realmente existe’, e (...) isso, sentir, é”. 

 

6) Fernanda 

Fernanda tem 25 anos e alguns de seus tios e primos são médicos. Sobre a 

escolha da profissão conta que “por ter médico na família você acabava 

conversando mais, você estava mais por dentro da área e talvez pode ser que tenha 

ajudado a escolher medicina também, mas que eu me lembre não tinha uma 

referência. Eu escolhi mesmo porque eu gostava da área e fui eliminando as outras. 

Eu gostava de biológicas, gostava do conhecimento médico, de saber, do 

conhecimento do corpo humano e todo funcionamento (…)”.  

Quanto às expectativas iniciais, relata que se surpreendeu ao ver que “eu 

tinha uma visão bem pequenininha do que era medicina e ao longo dos anos eu vi 

que não, é muito mais, é muito mais amplo! Então eu posso dizer que eu estou 

saindo da faculdade cada vez mais apaixonada pela medicina”. 

Quanto aos locais em que cursou o IUSC, ficou os três anos em UBS.  

Conta sua experiência na IUSC e afirma que foi “uma disciplina em que a 

gente tem o contato inicial com a vida do paciente, assim, o território do paciente (…) 

a interação da nossa universidade com a comunidade, onde ela mora… Lembro no 

primeiro ano, a gente fazia territorialização, conhecer onde o paciente mora, as 
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condições de vida dele. Vê muito a integralidade do cuidado, pra gente ver o 

paciente não só como uma doença, mas ver o todo dele. Eu diria que é uma 

disciplina que está bem associada com saúde pública também (…) depois a gente 

passa na saúde pública, no sexto ano, a gente atende no posto de saúde e então a 

gente (…) resgata um pouco do IUSC, que no IUSC a gente ia também no posto de 

saúde. Mas, até no terceiro ano a gente faz atendimentos também, só que menos, 

com menor frequência. Eu vejo isso, é um início, uma primeira etapa da saúde 

pública do sexto ano, que aí no sexto ano a gente atende mesmo, já vê mais 

conduta, essas coisas. O IUSC seria a primeira etapa: conhecer os pacientes, onde 

ele mora, ter conhecimento de como que funciona o posto de saúde, na UBS, na 

USF (…)”. 

Quanto às contribuições para sua formação, afirma que foi importante por ter 

sido um primeiro contato, uma primeira experiência em atender pacientes. Entende 

que “a curva do aprendizado maior é no internato, que você aprende mais, mas acho 

que também se você chegar muito cru no internato, nunca ter atendido nenhum 

paciente, nunca ter passado por uma Unidade Básica de Saúde, acho que também é 

ruim nesse sentido, de você chegar meio cru. Então, você já tendo a experiência do 

IUSC, acho que já dá um primeiro passo, uma base pro quinto e sexto ano e tudo 

isso faz parte da formação profissional então eu acho que é válido também”. 

 
O cotidiano da IUSC III 

 

O cenário de aprendizagem da IUSC III é a APS em que – excetuando-se o 

primeiro e o último dia de aula – todos os demais se desenvolvem na unidade de 

saúde. A proposta é que os alunos permaneçam na mesma área de abrangência 

nos três anos da IUSC, o que só é possível organizar para parte dos alunos, dada a 

restrição de espaço físico nas unidades de saúde e a alocação dos profissionais da 

rede envolvidos com a disciplina. 

A carga horária da disciplina é de 80 horas, com 20 encontros presenciais de 

4 horas, às quintas-feiras. Metade da turma cursa a disciplina no período da manhã 

e outra metade no período da tarde.  
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Ao todo, são 18 grupos (de 4 a 6 alunos por turma) supervisionados por 16 

professores-tutores3, dois dos quais trabalham com turmas da manhã e da tarde. 

Nove professores-tutores são trabalhadores da rede municipal, três são docentes da 

FMB, dois são médicos contratados do HC, e dois são médicos contratados do 

Centro de Saúde Escola (são estes dois últimos que trabalham com dois grupos).  

Nos primeiros dias do curso, uma das propostas é que os alunos observem a 

rotina da unidade e que logo passem ao atendimento supervisionado de pacientes 

(adultos, portadores de doenças prevalentes), mediados por roteiros de consulta 

(ANEXO 3) elaborados pelos formuladores e tutores da disciplina, que traz questões 

que buscam aprofundar o conhecimento sobre a história de vida, rede social e saúde 

dos pacientes. 

Inicialmente, o aluno realiza o atendimento em dupla e, posteriormente, passa 

a fazê-lo sozinho, dependendo das condições de espaço da UBS. Ao finalizarem a 

consulta, devem aguardar o tutor para discutirem o atendimento realizado e 

decidirem pelo projeto terapêutico a ser proposto etc. 

Na IUSC III, também há a possibilidade de realização de visitas domiciliares, 

porém estas ocorrem de modo diferente em relação aos dois primeiros anos da 

disciplina nos quais é uma dimensão central do processo pedagógico. No 3o ano, ela 

está vinculada a uma eventual necessidade identificada no projeto terapêutico, não 

sendo, portanto, mandatória. 

Além disso, o aluno também é estimulado a registrar suas percepções e 

vivências no “caderno de campo” (ou “diário do aluno”) ,utilizando-se de uma escrita 

reflexiva, tendo em vista a própria prática cotidiana na disciplina. O caderno do aluno 

deve ser utilizado, obrigatoriamente, desde o primeiro dia de atividades nas 

unidades de saúde, e os registros são orientados por três perguntas norteadoras: 1. 

O que aprendi na consulta médica ou na atividade de hoje? 2. Quais as dificuldades 

que encontrei na consulta médica ou na atividade de hoje? 3. O que mais gostou ou 

achou motivador no dia de hoje? (GODOY, 2013). Os professores são orientados a 

ler todo o material produzido pelos alunos e a oferecer feedback4.  

 

  
 
3  Este número de tutores correspondeu ao ano de 2014, mas foi diferente em outros anos, tendo 

chegado a 19 em outros anos. 
4  Em 2014, o caderno do aluno deixou de ser utilizado diariamente, tendo sendo substituído por 

quatro narrativas, ao longo do ano, em momentos específicos da disciplina IUSC III. 
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As estratégias pedagógicas da IUSC III  
 

Dentre as estratégias pedagógicas estabelecidas para a disciplina IUSC III 

que buscam produzir uma experiência pedagógica dentro do que tem se chamado 

de Clínica Ampliada (CAMPOS, 2003; CUNHA, 2005) estão: o atendimento clínico 

supervisionado com os retornos frequentes (acompanhamento longitudinal do 

paciente) e a utilização do roteiro de anamnese ampliada, como apoio ao 

desenvolvimento da consulta. Estas estratégias podem ser consideradas nucleares, 

tanto pelos objetivos a serem alcançados pela disciplina, quanto pelo tempo 

ocupado por essas atividades (de 20 encontros, 17 estão diretamente relacionados 

às atividades acima citadas), e serão mais bem descritas a seguir. No Apêndice 4, 

estão, em uma tabela, os dados quantitativos referentes a todas as estratégias 

pedagógicas contidas no questionário respondido pelos alunos do 3º ano. 

 

Sobre o atendimento clínico supervisionado, cabe, primeiramente, 

ressaltar que esta estratégia de aprendizagem, na qual o aluno é responsabilizado 

pelo atendimento de um paciente, é proporcionado pela IUSC para o aluno do 3º ano, 

e é, geralmente, o primeiro encontro destes com um paciente em uma situação na 

qual o aluno é o responsável (sob a supervisão de um tutor) pelo atendimento clínico 

daquele usuário da unidade de saúde. Os alunos entrevistados referem que tal 

experiência é algo novo na grade curricular, e utilizam as expressões: “o “primeiro 

contato”, a “primeira vez”, a “primeira oportunidade”, “primeiro paciente”, “primeiro 

passo”5.  

Cabe observar que esta vivência difere expressivamente daquela que se tem 

no hospital durante a disciplina de Semiologia, do 2o e 3o ano, como explica um dos 

alunos “porque uma coisa é você (...) vir na enfermaria e perguntar pro paciente e 

outra coisa é chegar pro paciente que está com problema naquela hora e você ter 

que descobrir, tal...” (Daniel). Na disciplina IUSC III, o desenrolar daquela situação 

depende, de alguma forma, do desempenho do aluno. 

Por serem os primeiros atendimentos, os alunos relatam que estes encontros 

provocam sentimentos de medo e insegurança: “Você começa com muito medo, 

porque paciente, tal...” (Aline) porque “No começo a gente (...) tem muitas dúvidas 

 
5  A vivência em algumas ligas parece antecipar este encontro para alguns deles, mas cabe uma 

melhor investigação se as atividades correspondem, de fato, a uma experiência clínica. 
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do que perguntar, como que vai conversar com o paciente” (Fernanda). Assim, 

reconhecem que saber que contam com a supervisão do tutor “traz maior sensação 

de segurança” (S5) dado que “não temos conhecimento e técnica suficientes para 

atender sozinhos” (B3). 

Ao serem questionados sobre a importância dessa atividade de atendimento 

para a formação, os alunos trazem, além de ganhos em conhecimentos e 

habilidades, essa sensação de “segurança”, de “confiança”, de sentirem-se “mais 

preparados”, de “perder o medo”. Aline afirma que, na IUSC: 

 
“Você aprende a não ter medo de conversar, não ter medo de tocar, 
você aprende a confiar no pouco que você aprendeu, a confiar um 
pouco mais em você pra não ter medo do paciente...”  

 

Os alunos do 6º ano relataram quanto foi importante essa experiência inicial, 

que fez sentirem-se mais confiantes e preparados e, assim, não chegarem tão “crus” 

aos anos seguintes. Para Fernanda “foi importante por ser um primeiro contato, que 

é melhor do que deixar isso para o internato”, facilitando, assim, a aquisição e 

aprimoramento de habilidades, sobretudo no internato, embora este último momento 

de graduação seja destacado, pelos alunos, como onde, de fato, “pegam a mão” do 

atendimento. 

Tanto os alunos que recém concluíram a disciplina quanto aqueles do 6º ano 

reconhecem, como positivo, os primeiros atendimentos terem sido realizados em 

dupla (ou trios). Alguns dos entrevistados afirmam ter realizado todos os 

atendimentos em duplas ou trios – ainda que esta não seja a orientação da disciplina 

– o que pode ter ocorrido devido a questões logísticas. Relatam ser importante 

porque “às vezes o colega perguntava alguma coisa que você deixava passar, então 

a gente ia se ajudando” (Ester), e também: 

 
“era bom porque você não tinha confiança em você mesmo, não 
sabia muito que fazer... A primeira vez que eu fui atender, eu estava 
super nervoso, por isso que a gente fazia em dupla (...) porque 
quando um se esquecia de perguntar, o outro perguntava... Os meus 
colegas eram muito mais sistemáticos do que eu, muito melhores do 
que eu, então eles conseguiam me ajudar.” (Daniel) 

 

Dentre os alunos que recém concluíram a disciplina, verificou-se que 85% 

deles consideraram que tal atividade contribuiu muito para a aquisição de 
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competências 6  (as quais serão detalhadas adiante). Cabe ressaltar que alguns 

alunos entenderam por “atendimento supervisionado de pacientes” a observação 

direta da consulta do aluno pelo professor, e não como a discussão realizada com o 

professor após o término da consulta, como usualmente realizado. Os alunos 

parecem fazer uma distinção entre os termos “checagem de casos”, “discussão de 

casos” e “supervisão de atendimento”, como escreveu um dos alunos: “Os 

atendimentos não eram supervisionados, apenas checados, mas isso era bom” (P3), 

que entendeu, por “supervisão”, a presença direta do professor durante o 

atendimento. 

Alguns alunos afirmam que gostariam que houvesse essa supervisão 

presencial/direta do professor, ainda que esta não seja a orientação dada aos 

professores-tutores da disciplina (os alunos podem observar o professor atendendo 

e, depois, iniciar os atendimentos em dupla, mas não é algo obrigatório). 

Como já comentado, cada professor-tutor supervisiona de 4 a 6 alunos, os 

quais, ao concluírem a consulta, aguardam o tutor para discutirem o atendimento e 

indicarem a conduta etc. Deste modo, alguns alunos, que recém concluíram a 

disciplina, apontaram como dificuldades vivenciadas no dia a dia da prática: a 

demora na realização da referida supervisão e/ou o tutor não estar disponível 

exclusivamente para esta atividade, e a realização de discussões superficiais de 

alguns casos. Alegam que, muitas vezes, o tutor não só supervisiona outros alunos 

como também tem de sanar outras demandas do serviço, sobretudo os professores-

tutores que são médicos na unidade de saúde onde recebem os alunos. 

Houve queixas pontuais quanto ao baixo número de pacientes atendidos, 

sendo que todos os alunos que fizeram esta queixa eram provenientes de um único 

grupo, o que pode ser devido a uma peculiaridade da unidade de saúde em questão 

ou, então, uma desorganização do tutor no agendamento destes pacientes. 

Também houve queixas quanto à baixa variedade de casos atendidos. As 

sugestões de alguns foram: “variar o tipo de paciente e queixas” (I5), agendar 

“pacientes com diferentes patologias” (P3). Uma interpretação possível a esta queixa 

pode-se referir à característica da demanda da UBS, no caso de adultos, a alta 

frequência de casos de diabéticos, hipertensos. 

 
6  Esta corresponde àqueles alunos que indicaram “4” e “5” na escala de avaliação utilizada (1-5), 

sendo 5 a mais alta. No Apêndice 4, estão, em uma tabela, os dados quantitativos referentes a 
todas as estratégias pedagógicas contidas no questionário respondido pelos alunos do 3º ano. 
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Alguns dos entrevistados valorizaram tanto esta atividade que acreditam que 

poderia ocorrer já no 2º ano, quando começam as aulas da disciplina de Semiologia 

(a partir da qual se sentiam mais preparados e instrumentalizados para a prática 

clínica), embora outros vissem como adequado o início como programado, no 3º ano. 

Um dos alunos sugere: “no primeiro e segundo ano acompanharmos consultas 

apenas observando ou fazermos só a pré-consulta” (I2). 

Para alguns alunos, a realização de atendimentos fazia com que estes se 

sentissem mais úteis, mais médicos, como afirma Daniel: “o terceiro ano foi bem 

melhor, porque a gente se sentiu mais útil, se sentiu mais médico, e aí a gente 

examinava os pacientes e tal”. Para Bianca: 

 
“parecia que o que eu estava fazendo era útil de verdade: o paciente 
ia lá, ele tinha uma demanda e, assim, eu conseguia suprir parte 
daquela demanda. O que eu não conseguia o professor estava lá pra 
me ajudar. Eu aprendia com aquilo e era mais médico, parecia mais 
medicina”. 

 

Algumas dessas afirmações foram feitas em contraponto ou às disciplinas do 

básico e/ou às IUSC I e II, momentos em que, para alguns, a forma e/ou os assuntos 

tratados ou se repetiam ou se distanciavam da prática médica.  

Todavia, Daniel reconhece que a ansiedade por exercer uma prática clínica 

influenciou para que tivesse dificuldades em focar as questões trazidas pela 

disciplina, como a “abordagem do biopsicossocial”: 

 
“Isso aí tinha que martelar na nossa cabeça: ‘biopsicossocial, 
biopsicossocial’ (...) Hoje eu valorizo muito mais isso, eu acho que a 
gente tem que ter a visão do biopsicossocial, mas a gente tinha uma 
ansiedade de querer fazer a prática clínica, então talvez se 
colocassem a gente mais cedo pra acompanhar coisas, não 
dependessem tanto de Liga e tal, fosse alguma coisa, talvez a gente 
não teria essa ansiedade tão grande e teria mais vontade de abordar 
o biopsicossocial, entendeu?” (Daniel) 

 

Em seu discurso, as Ligas também aparecem para fornecer-lhes, por meio de 

um currículo paralelo, tal vivência clínica. 

Quanto às modalidades de atendimentos realizados, observa-se que os 

alunos passaram por diversas experiências, não apenas realizando consultas 

agendadas de pacientes adultos portadores de doenças prevalentes (como previsto 
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no programa), mas, também, consultas extras, consultas relacionadas à ginecologia 

e obstetrícia; enfim, comuns em uma unidade de saúde da APS. 

 

Por “retornos frequentes” entende-se o seguimento longitudinal de usuários 

adultos pelo aluno, com vistas: a uma melhor compreensão do processo saúde-

doença-cuidado, a promoção da construção de vínculo aluno-paciente, e a sua 

responsabilização pelo cuidado de seu paciente.  

Dada a organização disciplinar do currículo médico, é bastante incomum que 

o aluno, em suas atividades clínicas, veja um mesmo paciente mais de uma vez, 

como relatado pelos alunos do 6o ano. É evidente que isto decorre das 

características de organização do currículo médico, expresso na divisão 

estabelecida entre as disciplinas da grade curricular. É curioso que, mesmo em 

situações, relatadas pelos alunos, em que há retornos semanais de pacientes, o 

retorno com o mesmo aluno só se dá por mero acaso. Bianca, aluna de 6o ano, 

comenta a respeito: 

 
“Não é a lógica de funcionamento... Mas, a gente vê, por exemplo, na 
obstetrícia quando a gestante está no final da gestação [...] a gente 
vê ela semanalmente, mas não é que ela vai voltar comigo... É que 
eventualmente eu pego aquele prontuário de novo [...]” 

 

Em outras situações, como no estágio de Pronto Socorro, os alunos agendam 

retornos breves com o mesmo paciente para avaliar se a hipótese diagnóstica se 

confirmou e se o tratamento deu resultado:  

 
“você vê ele hoje, só que você fica em dúvida (...) então a gente 
marca o retorno no pronto-socorro para daqui dois dias, o que não é 
o certo, né?” (Bianca).  

 

Também, no caso do internato de Saúde Pública, foi difícil ver o paciente mais 

de uma vez, pois, como afirma Fernanda, o estágio era de seis semanas e o retorno 

dos pacientes “era pra três meses, seis meses, não tinha urgência de ver assim tão 

cedo (...) um ou dois no máximo que eu cheguei a ver novamente... mais os casos 

de gestantes”. 

Para 76% dos alunos que recém concluíram a disciplina, a estratégia de 

retornos frequentes, adotada na IUSC III, contribuiu fortemente para a aquisição de 
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competências7. Os principais pontos positivos da atividade foram: a possibilidade de 

construção de vínculo e de conhecer o resultado alcançado pelas consultas 

realizadas. Esta última esteve bastante associada à expectativa de poder verificar a 

evolução do paciente e avaliar a possível eficácia do plano terapêutico e eventual 

melhora do paciente. O retorno do paciente possibilita, ao aluno, complementar algo 

que eventualmente tenha ficado faltando, bem como atualizar a conduta mediante a 

nova situação apresentada pelo paciente (ou a mesma situação, quando não houve 

nenhuma melhora ou efeito). Como relata o recém-concluinte da disciplina: “É muito 

bom para perceber se o plano terapêutico adotado na consulta anterior foi eficiente 

para melhorar os problemas do paciente” (B4).  

Os entrevistados relacionaram a este tema: a possibilidade de realizar o 

manejo clínico, observar o resultado da conduta (da ação medicamentosa e/ou da 

mudança de hábito), verificar a adesão ao tratamento e acompanhar a evolução do 

caso. 

O retorno do paciente parece potencializar a aprendizagem, uma vez que o 

aluno pode avaliar as consequências de suas ações e buscar entender, na prática, 

como elas funcionam (ou não); e identificar os fatores intervenientes que podem 

estar influenciando na situação da saúde do paciente, como se observa nas falas: 

 
“isso faz um grande aprendizado (...) porque a gente atua no 
paciente, e consegue ver um resultado, naquele paciente, ver se ele 
aderiu as suas condutas... ver como você pode mudar pra melhorar a 
adesão (...) e poder reavaliar paciente e ver se aquilo tá funcionando”. 
(Ester) 

 

Um dos alunos relata sobre a diferença entre o que funciona na teoria e na 

prática:  
“a gente pensa 'deve ter dado certo, é assim que está no papel'. Mas 
aí você chega à semana seguinte, a paciente não está bem ainda e 
fala ‘espera, alguma coisa está errada nisso aí’”. (Caio) 

 

Os alunos que recém concluíram a disciplina percebem que o vínculo aluno-

paciente, promovido pelos frequentes encontros desta díade, permite que ocorra o 

estabelecimento de uma boa relação aluno-paciente, com maior fluidez da consulta, 

aumento da confiança e maior familiaridade, favorecendo com que se sintam (alunos 

 
7  Esta corresponde àqueles alunos que indicaram “4” e “5” na escala de avaliação utilizada (1-5), 

sendo 5 a mais alta. 
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e pacientes) mais à vontade. Para os recém-concluintes da disciplina, “o retorno é 

uma experiência diferente (...) é nítido como já se estabelece um vínculo com o 

paciente e a consulta flui bem melhor” (O2).  

Com a mesma percepção dos recém-concluintes, os alunos do 6º ano 

destacam que, quando conhecem o paciente (e o paciente o aluno), a consulta flui 

melhor: ‘você já conhece a história dele, ele já te conhece, se teve uma boa relação, 

a consulta flui bem melhor” (Caio). Afirmam que o vínculo pode influenciar na 

adesão do paciente ao tratamento, na confiança e na sinceridade do paciente.  

Por “sinceridade” referem-se à não-omissão de dados, ao “falar abertamente”, 

como relata Ester: 

 
“em quem você não confia, não tem um vínculo, você acaba omitindo 
às vezes alguns dados... então a parte de dados você consegue 
obter a maior parte... e na parte de seguir aquilo, de seguir a sua 
conduta, ser mais fiel aquilo e falar pra você abertamente ‘não fiz por 
causa disso, disso e disso’, então acho que o vínculo também 
interfere na sinceridade do paciente”. 

 

Sobre a confiança, relatam que “alguns assuntos” o paciente ainda “não 

chegou a contar pra ninguém porque cada dia é um que está atendendo” (Caio). Na 

segunda vez, “o paciente já te conhece um pouco mais” (Fernanda), e também 

porque: 
“você já tem uma coisa que já está começada ali, um caminho, um 
espaço que já foi aberto... às vezes um paciente na segunda vez que 
você o vê, ele te traz coisas que não trouxe no primeiro porque ele 
não teve liberdade, não quis...”. (Bianca)  

 

Também apontam para a importância de o paciente ter uma figura de 

referência: 

 

“o vínculo influencia na adesão do paciente, ele vai sentir muito mais 
confortável, vai confiar em você, vai saber que ele tem com quem 
falar, que tem um responsável por ele (...) uma referência...”. (Ester)  

 

Ester afirma, ainda, que é uma satisfação o estabelecimento e o 

reconhecimento destes vínculos. 

Para os recém-concluintes, as consultas de retorno (além do estabelecimento 

de vínculo e de poder observar o resultado alcançado pelas consultas realizadas) 

permitiram-lhes aprender o que é e como fazer uma consulta de retorno, e poder 



 CAPÍTULO 5 – A IUSC III na perspectiva dos alunos 86 

 

“treinar a realização de acompanhamentos”, como relata: “os poucos retornos que 

tive foram bons para entender como deve ser uma entrevista do reencontro” (B2). 

Embora alta a frequência de alunos recém-concluintes que avaliaram 

positivamente esta estratégia, cabe apontar que 18% do total de respondentes 

indicaram não terem tido tal experiência ou que a mesma foi muito limitada8. 

Para alguns, o não-retorno implica não ter informações se o paciente aderiu 

ao tratamento e, mesmo, se a conduta prescrita foi correta ou não. O não-retorno 

implicou uma impossibilidade de avaliar o trabalho realizado: “infelizmente nunca tive 

retorno, o que não me proporcionou avaliar a eficácia do meu atendimento e se 

houve melhora do paciente” (C3). Alguns, inclusive, sentiam-se desestimulados por 

serem “sempre casos novos e diferentes” (D2). Para outros, o não-retorno pode 

representar uma insatisfação do paciente com o atendimento por ele realizado, 

supondo que o paciente não se sentiu estimulado para voltar: “acho que o principal 

fato que indica falhas no meu trabalho foi o não retorno de alguns pacientes que 

deveriam ter voltado” (O2). 

No entendimento dos alunos, como citado anteriormente, o retorno está 

relacionado ao vínculo, o qual, por sua vez, é um dos fatores que favorece a adesão 

ao tratamento. Como relata um dos alunos acerca de seus “insucessos” nas 

consultas: “baixa capacidade resolutiva devido ao baixo nível de intimidade e vínculo 

com o paciente” (I6). 

 

Os “roteiros de anamnese ampliada” utilizados para orientar as consultas 

foram elaborados a fim de facilitar o alcance de uma atenção à saúde mais integral, 

mediante a valorização das dimensões psicológicas e sociais da vida do paciente e 

da experiência de seu adoecimento. A orientação é que os roteiros sejam utilizados 

como um apoio à realização da consulta, sendo três os modelos de roteiros: caso 

novo, retorno agendado e consulta eventual. O roteiro de entrevista do tipo “caso 

novo”, por exemplo, é caracterizado pelos seguintes tópicos:  

I-) Dados gerais de identificação 

II-) Investigação dos problemas e sentimentos relacionados: 

a) Sintomas atuais e evolução do(s) seu(s) problema(s) de saúde 

b) Sentimentos relacionados aos problemas de saúde (e/ou o que afeta) 

 
8  18% = correspondem àqueles alunos que indicaram “1”, “2” e “NA” na escala de avaliação 

utilizada (1-5), sendo 1 a mais baixa; NA = não se aplica. 
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III-) Avaliação da qualidade de vida do indivíduo  

IV-) Investigação Clínica Complementar:  

a) Medicações em uso 

b) ISDA 

 

Para 59% dos alunos recém-concluintes, a utilização do roteiro contribuiu 

fortemente para a aquisição de competências. Dentre os que avaliaram 

positivamente, uma parte dos estudantes entendeu que a utilização do roteiro 

“contribui para a proposta do IUSC de integralidade do cuidado” (B4), para os 

auxiliar a “manter o olhar integral sobre o indivíduo” (S5), favorecendo com que 

“descobrissem mais sobre o paciente” (N1), a fim de “cuidar não só da doença, mas 

do paciente como um todo” (N1).  

A utilização do roteiro também contribuiu para que os alunos avaliassem a 

consulta como tendo sido “completa”, de modo que possibilitou, também, a 

identificação das dimensões psicológicas e sociais relacionadas às questões 

trazidas pelos pacientes. A realização de “consultas completas” facilitou a 

construção de melhores hipóteses diagnósticas e condutas; como afirma um dos 

alunos, a utilização do roteiro com esta perspectiva de integralidade do cuidado foi 

“ponto chave dos atendimentos, compreendendo da doença do indivíduo e seu meio 

social para construir melhor hipótese diagnóstica e o melhor tratamento” (M4).  

Para alguns, o roteiro favoreceu a observação de como o estado emocional 

pode influenciar no processo saúde-doença dos pacientes: “foi essencial para ver 

como o emocional influencia no quadro do paciente e sugerir mudanças que alterem 

o estado físico-emocional dele” (D2). 

Outros recém-concluintes que avaliaram positivamente a estratégia 

entenderam que o uso do roteiro foi importante porque funcionou como um guia útil, 

na medida em que lhes permitiu saber e decorar os temas e questões que deveriam 

ser tratados, fornecendo-lhes segurança, sobretudo nos primeiros atendimentos. O 

uso do roteiro também foi indicado como importante para dar, ao aluno, autonomia 

para dirigir a anamnese, permitindo até que alguns reelaborassem o roteiro de uma 

maneira que os deixasse “mais confortáveis”. 

Alguns outros alunos afirmaram não ter gostado e/ou não ter concordado com 

o roteiro. Acreditam que o roteiro deveria ser mais resumido, pois, ainda que tenha 

sido “útil para se ter ideia do que se necessita saber” (Q4), acreditam que “não seja 
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muito aplicável na prática, onde temos cinco minutos para a consulta do paciente” 

(R2), e também porque “muitos pacientes se queixavam das muitas perguntas” (L5). 

De modo contrário, outros afirmaram que o “roteiro é incompleto” (A1) e, também, 

que “não trouxe grandes acréscimos ao já aprendido em outras matérias” (G1). 

Para aqueles alunos que apontaram que o roteiro não tinha favorecido a 

aquisição/desenvolvimento de competências, diversos motivos foram reconhecidos, 

variando desde os que não sabiam o que era o roteiro, os que não o tinham 

disponível (não o receberam), até aqueles que o receberam, mas alegavam não 

terem sido orientados quanto à sua utilização. 

Quanto aos alunos do 6º ano, ao serem questionados se tinham lembranças 

do roteiro utilizado na IUSC, alguns se lembram do roteiro e o descrevem 

diferenciando-o do roteiro tradicional (aprendido nas semiologias), ressaltando 

algumas questões diferenciais trabalhadas na disciplina IUSC, e utilizaram os 

seguintes termos para descrevê-las: “parte psicológica”, “parte emocional”, “saúde 

mental”, “ambiente”, “parte social”, “abordagem integral”. 

 
“Perguntava pra ele como se sente a respeito da doença, como que 
é a vida social dele, como que é em casa, é isso. E tinha uma 
pergunta que tinha no livrinho pro médico: como que você se sentiu 
em relação ao paciente? Então tinha essas perguntinhas que a gente 
tinha que fazer durante a anamnese, então não era o modelo formal 
de anamnese que a gente aprende: ID, QD, HMA, ISDA. Às vezes a 
gente fazia o ISDA, mas fazia rápido, porque tinha que fazer as 
perguntas focadas na questão psicológica do paciente, como ele se 
sentia, na questão social, nessas questões.” (Daniel) 
 
“É tinha, algumas coisas diferentes... abordava mais essa coisa 
assim ‘onde morava, como eram os hábitos de vida, se tava 
passando por algum problema’... abordava essa parte tipo 
psicológico assim... ‘como era a casa, se tinha esgoto, se tinha água 
encanada’, sabe essas coisas?...” (Ester) 

 

Para alguns, no entanto, a diferença maior estava em que a anamnese na 

IUSC era “completa”, enquanto em outras disciplinas/estágios era mais “direcionada”, 

segundo as especialidades. Como afirma Caio, a anamnese na IUSC “era mais 

intensa (...) era uma anamnese completa. Já agora no internato a gente faz muito 

mais direcionada”. Fernanda também afirmou que a anamnese da IUSC: 

 
“não diferia muita da anamnese que a gente teve antes [semiologia]. 
É que a anamnese que a gente teve na clínica era uma anamnese 
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bem detalhada e a gente tinha um roteiro também, mas era pra focar 
bem cada área, então, por exemplo, o paciente tinha uma queixa 
urinária você tinha que perguntar: frequência urinária, se tinha dor, 
hematúria (...)” 

 

Para esta abordagem integral, relatam que, na IUSC, havia tempo, e que a 

APS é o local onde tal tipo de abordagem (“abordagem integral”) deveria ocorrer, 

especialmente nas consultas agendadas, e que este era o propósito da disciplina, 

como afirma Bianca: 

 
“No IUSC a gente tem esse tempo pra ficar conversando com o 
paciente, pra saber... abordagem meio que integral, assim, pra saber: 
‘e na sua casa?’, ‘e na sua família?’, ‘onde você mora?’ (...) tem um 
espaço maior pra você ver o que tem por trás de social do paciente 
(...) Acho que é mais porque a unidade de saúde é um espaço pra 
isso, foi pensado pra isso, pra você ver o paciente dentro da 
comunidade, dentro da família...”  
 
“a gente fazia os atendimentos e tal, fazia os atendimentos marcados 
e, às vezes, os extras, mas eram mais os agendados que daí a gente 
tinha mais o compromisso de perguntar todas as questões do 
biopsicosocial, como o paciente se sentia com a doença.” (Daniel) 

 

 
O papel e o desempenho do tutor 

 

O desempenho do tutor foi uma das dimensões avaliadas pelos recém-

concluintes, que destacaram como algo positivo, dentre outras coisas, quando estes 

contribuíam para a compreensão de uma clínica ampliada. Esta compreensão foi 

favorecida não só pelo conhecimento clínico demonstrado, mas, também, pelo 

conhecimento nas áreas de saúde mental e de saúde da família. As habilidades em 

conduzir os atendimentos eram expressas na boa relação dos tutores com os 

pacientes, de modo que era notável quanto esses pacientes se sentiam mais 

confortáveis e seguros. A boa relação demonstrada e a forma de o tutor comunicar-

se com os pacientes conformaram-se, para os alunos, em um bom exemplo/modelo. 

Como se observa: 

 
“o modo de abordar os pacientes, a preocupação em se certificar se 
eles compreenderam as orientações ou não, as condutas sempre 
analisando as possibilidades do paciente e respeitando a 
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individualidade de cada um deles. A educação, a humanização, 
sempre olhando nos olhos do paciente”. (D1) 

 

Afirmam ter sido importante quando, durante as checagens/discussões, o 

professor se atentava e destacava os aspectos da história de vida dos pacientes, os 

aspectos psicológicos e as queixas subjetivas. Pontuam que foi importante quando o 

tutor os instruiu acerca de como lidar com situações difíceis e com as angústias dos 

pacientes.  

Além do já citado, os alunos entenderam que os professores-tutores 

contribuíam para seu aprendizado quando estes foram: atenciosos, prestativos, 

dispostos, pacientes; quando “souberam ensinar”, instigaram o raciocínio clínico, 

estimularam a autonomia; quando conduziram boas discussões, foram objetivos, 

esclareceram dúvidas, se mostraram abertos ao diálogo e valorizavam o que era 

trazido pelos alunos; quando houve o estabelecimento de uma boa relação entre 

professor e alunos; quando o professor “inspirou os alunos” e serviu como um “bom 

modelo”. Também afirmam que o tutor ser da unidade de saúde e/ou ter 

experiências na atenção básica facilitou o aprendizado (“o conhecimento da unidade 

e dos pacientes atendidos” - C2). Aline, aluna do 6º ano, relata como foi importante a 

atenção dada por sua tutora a ela nestas primeiras experiências com pacientes: 

 
“Atenção que ela dava pra gente (...) ela era muito boa de explicar, o 
que mais valorizava nela é isso, paciência (...) explicando como você 
olha um paciente com os olhos de um médico (...) foi introduzindo 
você a esse mundo com muita paciência, sem te denegrir, sem te 
julgar, pegando na mão mesmo, te ensinando o que fazer.” (Aline) 

 

Como queixas, os alunos destacaram as situações em que o tutor tinha pouca 

disponibilidade para o aluno: quando o professor e/ou a unidade estavam 

sobrecarregados com pacientes e/ou outros grupos de alunos. 

 

Aprendizados e competências 

 

Ao serem questionados acerca das competências adquiridas e/ou 

aprimoradas a partir da vivência na IUSC III, os alunos apontam ganhos em diversas 

ordens. Quanto aos conhecimentos, referem: maior entendimento sobre 

fisiopatologia das doenças, farmacologia, maior entendimento sobre exames 
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laboratoriais, exame físico e anamnese (propedêutica), conhecimento acerca da 

estrutura e funcionamento da APS e SUS, e compreensão do processo saúde-

doença a partir de uma perspectiva ampliada. 

Quanto às habilidades, relatam ter aprendido a conduzir atendimentos, o que 

envolve: desde a organização e condução de consultas, a identificação de dados 

importantes e a condução do atendimento a partir da identificação destes dados; a 

realização da entrevista médica, o “tirar” a história clínica, a observação dos 

pacientes, a realização de anamnese e exame físico, o estabelecimento de 

diagnósticos e diagnósticos diferenciais, a proposição de condutas e, também, a 

elaboração de receitas, atestados e encaminhamentos, e a redação em prontuários.  

Sobre a comunicação na relação aluno-paciente, destacam a habilidade em 

estabelecer a relação médico-paciente, de acolher o paciente e fazer com que se 

sinta à vontade, com a utilização de linguagem apropriada, buscando 

compreender/valorizar as queixas trazidas pelo paciente, abordando-o de maneira 

adequada e oferecendo-lhe escuta qualificada. Também referem ganho de 

habilidades na realização de pequenos procedimentos clínico-terapêuticos (ex.: dar 

pontos, aplicar injeções). 

Em relação a atitudes, referem como ganhos: o aprender a lidar com 

situações difíceis e constrangedoras, aprendendo a lidar, também, com os próprios 

preconceitos, e apresentar-se de modo confortável/confiante diante do paciente (não 

se sentir desconfortável diante do paciente). Também relatam aprendizado em lidar 

com emoções despertadas por este contato com os pacientes, mostrando-se firmes 

quando necessário e, também, com paciência. Como atitudes, relatam, ainda, o agir 

empaticamente, de modo a valorizar as queixas e sentimentos do paciente e o 

trabalhar em equipe. 

Um destaque será dado, a seguir, a dois tópicos que, devido à frequência 

com que surgiram e a relevância do tema, serão mais bem explorados. Dentre os 

aprendizados já relatados acima, os que apareceram com maior frequência foram 

aqueles mais diretamente relacionados às competências clínicas relacionadas, 

sobretudo, à compreensão da saúde e dos problemas a partir de uma perspectiva 

ampliada e ao desenvolvimento de habilidades relacionais e de comunicação 

(incluindo a relação aluno-paciente e escuta qualificada). 
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Sobre a competência que envolve a compreensão da saúde e problemas 
dos pacientes a partir de uma perspectiva ampliada (e também humanizada), os 

alunos trazem, por exemplo, que aprenderam a ver o “paciente realmente como 

pessoa” (J2) e a buscar compreender “o que acontece na vida pessoal do paciente e 

não só como doente”.  

Outra ampliação refere-se ao entendimento de que o processo saúde-doença 

também é influenciado por fatores psicossociais e ambientais, como afirma o aluno 

que entendeu que deveria “concentrar mais a atenção não só nos sintomas e sinais 

físicos, mas também nos sintomas psicológicos e emocionais (...) muito do que se 

passa com o paciente é resultado do seu ambiente familiar, que podemos ter mais 

acesso devido a essa maior ligação do médico com o paciente nas USF” (C1); e 

afirmam que esta foi a primeira vez que, realmente, atenderam e colocaram em 

prática o que sabiam, “saindo só das fisiopatologias e vendo como todos os quesitos 

biopsicossociais se interligam” (M1). 

Quanto ao andamento do caso, entendiam que ao “abranger todos os 

aspectos do paciente, passando por seus aspectos psicológicos e sociais” poderiam, 

então, “por fim, conseguir ao menos compreender a queixa do paciente e dar um 

andamento correto para o caso” (M2), de modo que era possível, então “ter uma 

visão do todo e poder ajudar na maior abrangência possível e utilizar toda a rede a 

seu favor: encaminhamentos, medicações, grupos de apoio, etc.” (F3). Também foi 

importante “reconhecer o contexto socioeconômico” do paciente e se “adequar a ele” 

(H6) no momento de propor as condutas.  

 

Para grande parte dos alunos, o encontro com pacientes também favoreceu o 

desenvolvimento de habilidades relacionais e de comunicação, em que relatam 

terem perdido o medo e adquirido maior segurança e confiança para conversar e 

lidar com os pacientes. Aprendi como “como conversar e escutar os pacientes (...) 

perdi um pouco de medo de conversar com os mesmos” (E4); e “melhorarmos a 

atitude em relação ao paciente, com ausência dos temores de lidar com o paciente e 

em como lidar” (R6). 

Um dos alunos destaca que o desenvolvimento das “habilidades 

comunicativas agora com o paciente (tanto adquirir informações, ou escutar, quanto 

passar informações, ou instruir) com certeza foram o maior ganho durante o curso, 
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pois o contato com essa prática era intenso” (C4) e que a “habilidade de entrevista 

foi certamente a que eu mais aprimorei nesta disciplina” (M2). 

Sobre a comunicação, alguns ressaltam a importância da adequação da 

linguagem e da necessidade de compreensão, por parte do paciente, do que estava 

sendo conversado, sendo tais pontos importantes para o bom andamento do 

trabalho. Aprendi a “conversar de acordo com a demanda e entendimento de cada 

paciente” (L3), a “aproximar minha linguagem a do paciente” (I3) e a “conversar de 

maneira adequada com o paciente (falando de maneira que ele entenda, com 

firmeza e também um toque de humanidade)” (A1). 

Também destacam a importância da atenção e do tempo dispendido ao 

paciente durante a consulta para a construção do vínculo e de uma boa relação, 

como a aluna que recebe elogios dos pacientes que dizem “serei uma boa médica, 

que sou atenciosa” (L4); e o aluno que atendeu muitos pacientes “que parecem ter 

gostado da consulta, talvez por termos dedicado bastante tempo a eles e feito um 

atendimento completo (...) vi que muitos pacientes necessitavam principalmente de 

atenção e um pouco de conversa” (R5). 

Quanto à relação a ser estabelecida entre alunos e pacientes, destacam que 

é uma “construção” (J4) e que é preciso “ganhar a confiança do paciente” e “ganhar 

confiança para conversar e acolher o paciente” (H3), sendo importante “conversar 

com o paciente e não apenas fazer-lhe pergunta” (J4).  

A partir das falas, observa-se um movimento de aproximação ao paciente, de 

acolhimento e busca por entendê-lo, por empatia, como se observa nas falas: “saber 

lidar com dificuldades e dores junto ao paciente, se apresentando de forma empática, 

podendo ganhar a confiança do paciente” (N3).  

A competência de “prestar escuta qualificada” também é destaque entre as 

competências listadas, aparecendo realmente como algo aprendido: “aprender a 

prestar atenção no que o paciente fala, decifrar o seu sentimento” (A2), “fazer escuta 

ativa e esclarecer tudo que for possível” (A3). Os alunos entendem que “fazer uma 

pessoa se abrir” (R1) também é aprendido.  

Para uma boa relação, alguns alunos entendem que devem aprender a lidar 

com os próprios preconceitos e emoções a fim de enfrentarem temas e situações 

“complicadas” e/ou constrangedoras. Para lidar com o paciente é importante o 

“autoconhecimento (afinidades, insegurança)” (S4), e apontam ganho de habilidade 
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em “lidar com situações constrangedoras e até como lidar com nossos preconceitos” 

(I4). 

Para o bom andamento da consulta, é importante perceber e lidar com as 

próprias emoções. Um dos alunos relata como dificuldade quando percebe que o 

“paciente não confia” (H2), e outro, que sentiu “reserva com o paciente” e percebeu 

que ele próprio “não valorizava a queixa [do paciente]” (Q1). Outro destaca a 

importância de discernir o que são os sentimentos do aluno e o que é do paciente: 

“ter paciência e calma para não transpor ao paciente suas frustrações e cansaços e 

também se sentir atingidos com a contratransferência” (F3). Um dos alunos relata 

que foi um bom aprendizado entender que “não podemos mesmo resolver todos os 

problemas e aprender a lidar com a impotência foi uma boa lição” (A2). 

A comunicação via prontuário também aparece como uma habilidade 

desenvolvida: “aprendi a me comunicar melhor tanto na conversa com o paciente 

quanto na escrita do prontuário” (H3). 

Também se observa a preocupação de alguns alunos em “conduzir a 

anamnese corretamente de acordo com as queixas do paciente” (J4), e em não 

cortar o que o paciente trazia, valorizando suas queixas e dando a ele espaço para 

desabafar; lembrando que, para muitos dos recém-concluintes, foi indicativo de um 

bom trabalho quando percebiam que estava sendo construída uma boa relação (de 

vínculo, confiança) entre aluno e paciente, na qual esses poderiam sentir-se à 

vontade para falar de seus problemas. 

Deste modo, nas palavras dos alunos, relatam ter aprendido a “filtrar o mais 

importante para a consulta sem desprezar o restante das informações” (I3), “ouvir e 

selecionar o que o paciente traz de importante sem deixá-lo frustrado, ou seja, 

deixando-o falar e desabafar o quanto for necessário” (I4), “dar atenção à queixa do 

paciente – mesmo que não nos pareça ter relevância clínica tão grande” (H4). 

Outros alunos, no entanto, acreditam que precisam se “impor mais em 

consultas, principalmente com os pacientes que falam muito e fogem dos assuntos 

que devem ser focados” (D2). 
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CAPÍTULO 6 – A reflexão sobre a IUSC III – uma leitura crítica 

 

A IUSC III é resultado de um esforço coletivo para adequar-se às políticas de 

reorientação do processo de formação em saúde. Como tal, reflete-se aqui, à luz 

dos resultados anteriormente apresentados, reconhecer seu potencial e limites de 

transformação da prática de ensino-aprendizagem, sem perder de vista a 

complexidade destes campos (a saúde e a educação).  

Em um estudo de abordagem antropológica, realizado na Escola de Medicina 

da Harvard (GOOD; GOOD, 1993), os pesquisadores investigaram como os 

estudantes de medicina compreendem e conhecem o mundo médico, a partir da 

construção da linguagem nas experiências dos estudantes. Um dos focos da 

pesquisa foi a construção do conhecimento do estudante em relação ao corpo e a 

reconstrução do sujeito em relação a ele. Procedeu-se a pesquisa, com a realização 

de entrevistas e a observação participante em atividades pré-clínicas. Parte destas 

atividades eram voltadas para conhecer e entender o funcionamento do corpo 

humano, e eram organizadas segundo grupos tutoriais, com estudos de casos.  

A primeira observação foi de que a medicina é logo introduzida como “ciência” 

e, nos dois primeiros anos, apesar dos esforços, há a dificuldade em trazer médicos 

para contribuir para o ensino durante este período, de modo que os estudantes são 

ensinados, predominantemente, por cientistas das áreas básicas, geralmente, 

renomados cientistas. Deste modo, a ciência é a porta de entrada à medicina, porém 

restrita às ciências básicas, uma ciência biomédica. Outro ponto de destaque é que 

o curso de medicina iniciasse pelo estudo do corpo humano, através das lentes do 

microscópio, nos laboratórios de anatomia, pelas imagens radiológicas. O corpo é 

objeto a ser assistido e ser manipulado habilmente, fonte de intermináveis 

aprendizados; o corpo, portanto, é constituído como uma dimensão central do 

conhecimento médico. A outra observação diz respeito aos casos utilizados nos 

grupos tutoriais, os quais são sempre individuais: um ser humano que sofre sozinho 

antes da intervenção médica (pois o indivíduo, afinal, é sempre objeto da 

intervenção médica). Os dados sociais estão presentes como indicadores de 

potenciais patologias, com a observação de fatores de risco e dados de estilo de 

vida. O indivíduo é apresentado como um problema, um corpo biológico no qual há 

um problema a ser identificado, localizado e resolvido, tendo o diagnóstico como 

objetivo maior (GOOD; GOOD, 1993). 
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Observa-se uma semelhança entre a experiência de ensino de uma das mais 

reconhecidas escolas médicas com aquela desenvolvida na FMB, sobretudo no que 

se refere ao conteúdo curricular, visto que o contato inicial dos alunos também 

ocorre pela mediação das áreas básicas, ensinados por professores-pesquisadores 

deste campo. Os aprendizados iniciam-se majoritariamente, portanto, pelo “corpo”, 

dos aspectos moleculares aos anatômicos. De modo semelhante, também há a 

dificuldade de participação de médicos nos dois primeiros anos. A disciplina IUSC, 

nesse sentido, foge deste esquematismo ao oferecer uma outra entrada ao aluno, 

com a possibilidade e o objetivo de olhar para a pessoa, a família e a comunidade 

(ainda que com uma carga horária diminuta em comparação às outras disciplinas). 

Isto pode permitir ao aluno olhar de outro ângulo para aquilo que será seu campo de 

atuação. Na IUSC, portanto, o foco não é um corpo (biológico), mas a pessoa em 

seu espaço de relação e vida, e os condicionantes sociais do processo saúde-

doença-cuidado.  

Neste sentido, dentre as estratégias pedagógicas estudadas, o atendimento 
supervisionado de pacientes, por alunos do 3º ano, tem-se demonstrado como 

uma atividade possível, proveitosa e que permite ao aluno este “olhar por outro 

ângulo”. Os alunos relatam o aprimoramento e desenvolvimento de competências 

em diversas áreas. Sobre esta atividade, dois pontos podem ser destacados: os 

atendimentos ocorrerem no 3º ano (inserção do aluno em contato com a 

comunidade já nas séries iniciais do curso) e a partir de uma abordagem integral, em 

que, além disso, o aluno é o responsável pelo atendimento. Estes aspectos vão de 

encontro ao proposto pelas DCN, que afirmam que se deve: “inserir o aluno nas 

redes de serviços de saúde, consideradas como espaço de aprendizagem, desde as 

séries iniciais e ao longo do curso de Graduação de Medicina, a partir do conceito 

ampliado de saúde, considerando que todos os cenários que produzem saúde são 

ambientes relevantes de aprendizagem” (BRASIL, 2014). Assim, desde as séries 

iniciais, do 1º ao 3º ano do curso, fica garantida a inserção dos alunos na rede, 

tendo em vista o conceito ampliado de saúde, mediante a disciplina IUSC. 

Esta responsabilidade é um dos diferenciais entre a IUSC e as experiências 

dos alunos na disciplina de semiologia, por exemplo. Nos estudos das semiologias, 

o aluno entra em contato com pacientes, mas não é o responsável pelos 

atendimentos e cuidados a eles prestados. Aprende com as alterações no corpo do 

paciente, a identificá-las mediante seus sinais – um sopro cardíaco – e a examinar 
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seus órgãos – um fígado aumentado. O ensino e a utilização de uma abordagem 

integral, já nas séries iniciais, contribuíram para que se conheça e sejam dados 

passos no caminho inverso ao da fragmentação; mas até que ponto essas 

experiências nas séries iniciais contribuem e permanecem nas séries seguintes e na 

vida profissional do médico? 

Em uma investigação acerca da compreensão de estudantes do 3º e 6º anos 

de medicina quanto à abordagem biopsicossocial-ambiental, contida no roteiro de 

anamnese, foi observado que os alunos valorizaram tal abordagem para a 

elaboração da anamnese, indicando que ela pode subsidiar o cuidado integral. 

Porém, uma das dificuldades relatadas pelos alunos do 6º ano é o risco de a 

abordagem da integralidade do cuidado ser algo apenas teórico, pois, ao vivenciar 

outras etapas do curso, este aluno observa e internaliza espaços incongruentes. Os 

estudantes também fazem críticas à disponibilidade limitada de tempo e suas 

repercussões negativas quanto à humanização (SOARES et al., 2014). 

Esta mesma dificuldade pode ser observada na fala de Bianca que diz: “Você 

pode chegar aos estágios e avaliar a postura de cada um. Avaliar, por exemplo, a 

minha postura em cada estágio. Infelizmente, é diferente. Assim, é muito de reflexo, 

de ser exigido naquilo, ser... ‘Vamos lá, mais rápido’, ‘Não, isso aqui não é pra cá, 

isso aqui é cirurgia’, ‘Isso aqui não é consultório psicológico’”. Portanto, observa-se, 

também na FMB, os tais espaços incongruentes a que se referem Soares et al. 

(2014). 

Outra estratégia pedagógica estudada – o retorno frequente – também 

apresentou-se como pedagogicamente potente. Além do feedback referente à 

observação do resultado do trabalho, os alunos também puderam vivenciar o vínculo 

longitudinal.  

Neste trabalho, a percepção dos alunos em relação ao seguimento 

longitudinal nas ações de cuidado mostrou com destaque quanto esta vivência é 

favorecedora do estabelecimento de vínculo e de confiança entre alunos e pacientes. 

Os alunos perceberam que o vínculo também influía na adesão ao tratamento e na 

maior fluidez na consulta. Dentre outros aspectos, a integralidade da atenção em 

saúde supõe que, no trabalho dos profissionais, seja ampliada e desenvolvida a 

dimensão cuidadora, a fim de que estes se tornem mais responsáveis pelos 

resultados das práticas de atenção, além de mais capazes de acolhimento e vínculo 

(BRASIL, 2004b). Pode-se supor que o retorno do paciente com o mesmo aluno, 
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pode favorecer com que este se perceba mais fortemente como responsável pelo 

paciente, permitindo, ao aluno, uma experiência significativa de vínculo longitudinal, 

como toda a sua dimensão afetiva e, com isto, facilitando, assim, a ampliação e 

desenvolvimento das características acima citadas (dimensão cuidadora, 

acolhimento e vínculo).  

Godoy e Cyrino (2013), ao pesquisarem o caderno de campo utilizado na 

disciplina IUSC III, identificaram, nas narrativas dos alunos, a valorização da 

construção de uma relação de confiança e vínculo com os pacientes. As narrativas 

indicavam uma vivência bastante humanizada e pautada na construção de vínculo e 

afeto. Mencionavam, em seus relatos, as facilidades e as dificuldades para o 

estabelecimento de vínculos e, frequentemente, destacavam os fatores positivos de 

uma relação estabelecida com afeto entre os sujeitos da clínica. 

Além disso, o retorno do paciente com o mesmo aluno (na perspectiva 

destes) implicou que estes puderam observar os resultados alcançados por meio 

das consultas realizadas em que ele, o aluno, é um dos principais responsáveis pelo 

andamento da situação (junto a seu tutor, além do próprio paciente e equipe). Ao 

retornar, o aluno pode avaliar o encontro clínico anterior quanto a sua positividade 

bem como suas lacunas, tendo a chance de reconduzir os encaminhamentos a partir 

de novas informações. Este cenário mostra-se, pedagogicamente, bastante útil no 

que se refere ao desenvolvimento do raciocínio clínico9. Ainda que não tenha sido 

foco deste estudo, pontua-se que a possibilidade de reencontros entre alunos e 

pacientes pode ser vista como um espaço potente para o uso da metodologia da 

problematização, em que se parte de uma realidade e tem-se como objetivo a 

transformação da mesma. A metodologia da problematização é indicada em 

situações em que é destacado o caráter político, econômico e social de 

determinadas situações, uma vez que carrega o potencial de trabalhar com 

temáticas relativas à vida em sociedade e permite, ao estudante, reconhecer o papel 

social do conhecimento (BERBEL, 1998; CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; 

VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 2014).  

Ressalta-se que, a despeito dos benefícios e aprendizados proporcionados 

pela estratégia de marcação de retornos frequentes, é ainda algo incomum na 

organização curricular. 

 
9  O “desenvolvimento de raciocínio clínico” foi uma das competências desenvolvidas/aprimoradas 

pelos alunos na disciplina. 
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A terceira estratégia pedagógica estudada foi o uso do roteiro de anamnese 
ampliada. Nos resultados, observou-se que o roteiro de anamnese foi visto, por 

alguns, como um guia útil, no sentido de direcionar a consulta e por conter os temas 

a serem abordados, enquanto outros formaram seus próprios roteiros e tiveram 

incentivo do tutor para lidar com autonomia diante do uso do roteiro: “Nem em todas 

as consultas foi utilizado o roteiro. Éramos livres para conduzir a consulta da 

maneira que quiséssemos (…) não éramos presos a elas”. Para outros, a utilização 

do roteiro foi importante no sentido de que lhes foi facilitado abordar o paciente a 

partir de um olhar mais integral. Quanto às críticas, os alunos trouxeram que o 

roteiro não era aplicável, era longo e que não havia trazido “grandes acréscimos ao 

já aprendido em outras disciplinas”. 

A reformulação do clássico roteiro de anamnese utilizado em consultas, 

realizada pelos idealizadores/organizadores da disciplina, vai ao encontro do 

proposto por Campos e Amaral (2007), que entendem que, para a ampliação da 

clínica, além da utilização da semiologia tradicional, é necessário que sejam 

agregados, ao roteiro, os elementos da história de vida de cada pessoa (CAMPOS; 

AMARAL, 2007). Cunha (2005) defende que, na anamnese ampliada, deve haver 

espaço para as ideias e palavras do paciente. No encontro clínico, é importante, 

portanto, conhecer um pouco da história de vida (a dinâmica familiar, origem cultural, 

rede social), deixando que o paciente conte a sua história à sua maneira; 

compreender o sentido da doença (o motivo pelo qual acredita que ficou doente, as 

relações possíveis entre os sintomas e seu estado emocional); compreender o 

impacto da doença (como a doença afeta a vida, os medos, como lida com eles), e 

avaliar possíveis resistências (negação da doença, ganhos secundários em estar 

doente); identificar projetos e desejos, prazeres e incômodos. Estas informações são 

valiosas para compor as propostas terapêuticas. Além destes aspectos, na clínica 

ampliada também é importante que o aluno esteja atento aos afetos despertados 

pelo encontro com o paciente, a fim de melhor compreender o que se passa na 

relação e aproximar as expectativas; compor o diagnóstico em mais de um encontro 

ajuda a aprofundar a compreensão a partir do fortalecimento do vínculo 

(FIGUEIREDO, 2012). 

A partir do exposto, faz-se necessário examinar se todos estes aspectos 

estão sendo trabalhados com os alunos e se figuram no material de apoio fornecido 

aos estudantes. Portanto, cabe aqui um olhar para o “Guia para orientação na 
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Atenção Primária à Saúde” – um material produzido pelos organizadores da 

disciplina para dar subsídios e orientar os alunos para as consultas médicas, no qual 

constam os roteiros de consultas avaliados pelos alunos nesta pesquisa. O guia é 

composto pelos tópicos: Apresentação; Consulta Médica; A Receita Médica; 

Medicamentos Disponíveis; Exames Complementares; Anexos: 1) Roteiros de 

Entrevista e Consulta Médica, 2) Doses e medidas, 3) Unidades de Saúde – 

endereços. Observam-se descritos, no guia, a intenção e objetivos de seus 

formuladores quanto ao uso dos roteiros de anamnese: “com o objetivo de alcançar 

uma atenção mais integral, desenvolvemos roteiros de consultas que buscam 

valorizar dimensões psicológicas e sociais da vida do paciente e da experiência com 

seu adoecimento. Portanto, os roteiros devem ser utilizados como um apoio à 

realização da consulta”.  

Em relação especificamente ao roteiro de anamnese (ANEXO 3), observa-se 

o esforço em ampliar a anamnese a partir das questões trazidas nos tópicos II e III: a 

Investigação de Problemas e Sentimentos Relacionados e a Avaliação da Qualidade 

de Vida. Numericamente, estes dois tópicos correspondem a duas páginas de 

perguntas, enquanto as questões relacionadas ao ISDA ocupam, praticamente, seis 

páginas de inúmeros detalhes biológicos a serem investigados. Não é surpresa, 

portanto, o estudante eventualmente sentir-se inseguro diante de tantas questões e 

detalhes a serem buscados em um atendimento, e, ao mesmo tempo, almejar 

desenvolver e aprimorar competências para a investigação de todos os aspectos 

mencionados. A questão central, contudo, não é numérica, porém, os números 

podem sugestionar a ênfase a ser dada durante a consulta e também, de modo mais 

amplo, a ênfase da disciplina.  

Para discutir estas questões, citamos o estudo desenvolvido na Escola 

Superior de Ciências da Saúde, em que alunos do 1º ao 3º ano responderam a 

questionários e a entrevistas acerca da inclusão de questões relativas à 

subjetividade do paciente no roteiro de anamnese, o qual era utilizado no programa 

voltado para o desenvolvimento de habilidades e competências em semiologia e 

comunicação médica. Tal roteiro foi elaborado para que os estudantes pudessem 

visualizar a doença de forma plena e integrada à vida das pessoas (BALDUINO et 

al., 2012). 

Observou-se que a inserção dos itens contribuiu (para mais de 50% dos 

estudantes) na aquisição de habilidade de empatia; 69% dos estudantes se sentiam 



 CAPÍTULO 6 – A reflexão sobre a IUSC III – uma leitura crítica 102 

 

frequentemente à vontade para perguntar sobre as perspectivas do paciente; 47,3% 

raramente se sentiam preparados para acolher o paciente diante dos sentimentos 

mobilizados. Vários estudantes ainda não se sentiam preparados para formar 

vínculos significativos com os pacientes, sentiam-se constrangidos em abordar 

temas subjetivos ligados ao universo emocional dos pacientes, e, alguns, por não se 

sentirem preparados, assumiam uma postura defensiva, tendendo a desvalorizar a 

subjetividade do paciente. O estudo apontou para a necessidade de 

desenvolvimento de capacidade de escuta, de manejo de emoções negativas, do 

medo, do constrangimento e da tensão (BALDUINO et al., 2012). 

Também foi discutida a dificuldade de integrar plenamente comunicação e 

semiologia, e questionou-se sobre a capacidade de o roteiro integrar, efetivamente, 

essas habilidades, tendo em vista a coleta automática dos dados clínicos da 

anamnese. O estudante parece compreender que existem duas abordagens 

distintas: a subjetiva, que engloba acolhimento e vínculo, e a objetiva, que abarca os 

dados clínicos do estado de saúde do paciente (BALDUINO et al., 2012). Tal 

discussão assemelha-se, em certa medida, aos apontamentos feitos por Good e 

Good (1993), que serão a seguir mencionados, tratando do discurso dual existente 

na medicina Ocidental. 

Os estudantes parecem estar diante de dois modelos de entrevista médica: o 

modelo da comunicação, que descreve o processo da entrevista e o da “história 

médica tradicional”, que se preocupa com o conteúdo da entrevista. Muitas vezes, 

os estudantes usam o roteiro tradicional tanto como guia para o conteúdo quanto 

para o processo. O apego ao roteiro favorece com que os alunos façam questões 

fechadas, de forma rígida, com foco na obtenção de informações biomédicas, 

fazendo perguntas repetitivas ou, mesmo, interrompendo a fala dos pacientes a fim 

de esclarecer questões por parte do entrevistador, o que compromete a dinâmica 

inerente ao processo de encontro com o paciente. Foi considerado que, enquanto 

houver dificuldades em integrar efetivamente comunicação e semiologia, e o 

estudante não perceber a unicidade entre processo e conteúdo, a formação do 

vínculo será constantemente prejudicada pela necessidade que os alunos 

experimentam em obter a história clínica de forma objetiva. Ainda que tenha sido 

positiva a inclusão de questões relativas às perspectivas do paciente, consideraram 

que foi insuficiente para aprofundar os vínculos empáticos, indicando a necessidade 

de maior atenção ao desenvolvimento e consolidação de habilidades afetivas e 
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empáticas no estudante. Também foi observada a persistência das dificuldades (ao 

longo dos três anos) inerentes à inclusão da subjetividade do paciente durante a 

anamnese, o que pode agravar o risco de erosão da empatia ao longo do curso 

(BALDUINO et al.; 2012). 

Tendo em vista estas questões, podemos imaginar que, talvez, na IUSC não 

seja tão diferente. Talvez a disposição com que os temas aparecem no guia 

fornecido ao estudante e nos roteiros de anamnese possa influenciá-lo em sua 

maneira de compreender e conduzir a consulta (é claro que inúmeras outras coisas 

podem influenciá-los). Como afirma Sucupira (2007), a consulta constitui um 

momento singular da prática médica, um encontro entre médico e paciente que tem 

por finalidade dar resposta à demanda trazida pelos pacientes, em que se 

estabelece um cuidado em relação. A singularidade deste momento, ainda que 

envolta em uma racionalidade sustentada pelo saber médico, ocorre mediante a 

relação que se estabelece entre indivíduos e, portanto, plena de desejos, emoções, 

sofrimentos e sentimentos. Como apontado por Figueiredo (2012), é importante que 

na clínica ampliada o aluno esteja atento aos afetos despertados pelo encontro com 

o paciente, a fim de melhor compreender o que se passa na relação e aproximar as 

expectativas. São diversos, portanto, os aspectos que interferem no processo 

saúde-doença-cuidado e que devem ser identificados e trabalhados, questões não 

só relacionadas ao próprio paciente, mas, também, ao aluno e à equipe (as quais 

poderiam também estar registradas de forma mais explícita). 

Balduino et al. (2012), portanto, observou em seu estudo a existência de 

aspectos difíceis de serem integrados pelo ponto de vista do estudante, de serem 

bem compreendidos por estes como um processo único e integrado (a abordagem 

subjetiva e a objetiva; o processo e o conteúdo da entrevista; a comunicação e a 

semiologia). Ainda em referência ao estudo de Good e Good (1993), os 

pesquisadores argumentaram que a cultura médica americana é caracterizada por 

uma ideologia que reifica os domínios dos “fatos científicos” e dos “valores 

humanos” por meio da justaposição de dois símbolos-chave: a “competência” e o 

“cuidado”. Os estudantes enfrentam as configurações culturais distintas e 

contraditórias na medida em que buscam manter as qualidades de “cuidado” 

deparando-se com o mundo da ciência médica. Ou seja, estes pesquisadores 

também encontraram, em seu estudo, aspectos difíceis de serem integrados pelo 

estudante como uma unidade.  
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Os temas “competência” e “cuidado” estão ligados a um duplo discurso 

característico da contemporaneidade – e representam uma tensão cultural – 

desenvolvido durante o processo de educação do estudante: os médicos devem ser 

competentes e também devem ter incorporadas as qualidades do cuidar. A 

competência está ligada à linguagem das ciências básicas, “livre de valores”, e pelos 

conhecimentos, habilidades técnicas e o “fazer”. O cuidado é expresso por meio de 

palavras que remetem a valores, relacionamentos, empatia, compaixão, o não 

técnico, ou o que os estudantes chamam de “aspectos pessoais” na medicina. A 

competência está associada às ciências naturais enquanto o cuidado está associado 

às humanidades. Competência é a qualidade do conhecimento e das habilidades e o 

cuidado é uma qualidade das pessoas (GOOD; GOOD, 1993).  

A justaposição destes temas (competência e cuidado) e a sua associação 

emergem de diferentes contextos, presentes em toda a história da medicina 

Ocidental. Há uma dicotomia cultural, uma luta entre tecnologia e humanismo, entre 

ciência e cultura, as quais são vistas como forças opostas na civilização Ocidental. A 

medicina Ocidental aceita esta dicotomia e define, como essencial ao papel do 

médico, as qualidades destas duas culturas. Por toda a parte, o que se observa, 

porém, é a primazia das competências (GOOD; GOOD, 1993). 

Nos discursos dos alunos da FMB, participantes desta pesquisa, o discurso 

da competência, referente ao conhecer e ao fazer, é bastante explícito, tanto para os 

alunos recém-concluintes da disciplina como para aqueles do último ano. Há um 

esforço observável para alcançar tais competências, pois um médico sem as 

competências médicas não pode sê-lo. É esperado, portanto. Já o discurso do 

cuidado não é tão explícito quanto o das competências. É o que vemos na fala de 

Daniel (aluno do 6o ano), que relata sobre a ansiedade por aprender a prática clínica, 

o “aprender a fazer”: “Hoje eu valorizo muito mais isso, eu acho que a gente tem que 

ter a visão do biopsicossocial, mas a gente tinha uma ansiedade de querer fazer a 

prática clínica (…)”. 

Em alguns relatos, pôde-se observar, portanto, a ansiedade pela prática 

clínica, sobretudo pelo desenvolvimento de habilidades técnicas. São comuns as 

expressões: “sentir-se mais útil”, “mais médico”, “mais medicina”. Ainda que alguns 

valorizem o caráter processual da aprendizagem e reconheçam que outros 

conhecimentos e habilidades trabalhadas nos anos anteriores também são 

relacionados à profissão médica, aliás, às profissões da área da saúde. 
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A IUSC pretende que, a cada ano, haja uma evolução gradual e crescente em 

graus de complexidade (ROMANHOLI et al., 2014). Parte dos alunos avalia que, de 

fato, ocorre esta “evolução natural” e positiva (ainda que com críticas), enquanto 

outros percebem que há uma quebra, em que 1º e 2º anos são diferentes do 3º, 

entre os quais “não há nenhuma relação”. 

Esta última afirmação é bastante curiosa, pondo-nos a pensar sobre como é 

possível que aprendizados acerca do território, dos determinantes sociais do 

processo saúde-doença-cuidado, da família, da integralidade do cuidado, da 

comunicação e da educação em saúde, dentre outros, não sejam percebidos como 

ampliadores e qualificadores da prática clínica, especialmente desta que é o alvo 

desta disciplina (Clínica Ampliada). Dentre as possibilidades, pode-se imaginar que 

ou os tutores (dos três anos) enfrentaram muitas dificuldades em construir sentido 

para esses conteúdos junto aos alunos; ou os alunos (a despeito de todo esforço 

dos tutores) não significaram o que este representa dentro da prática de sua 

profissão; ou, então, estes conteúdos e conhecimentos não foram levados em 

consideração dentro da prática clínica da própria disciplina IUSC III, o que poderia 

levá-la ao distanciamento de sua própria proposta. Lembrando, claro, que a 

disciplina é contra-hegemônica e se situa em meio a um campo de tensão. 

Quanto à aquisição e ao desenvolvimento de competências, algumas 

daquelas desenvolvidas no âmbito da disciplina parecem contribuir para o cuidado, 

para a integralidade do cuidado enquanto atributos das práticas dos profissionais de 

saúde. Pode-se imaginar que alcançar algumas competências, em especial o 

conjunto de algumas delas, pode favorecer fortemente para um olhar e prática 

pautados na integralidade do cuidado. O conjunto de competências, descritas nos 

resultados sob os tópicos a “compreensão da saúde e problemas dos pacientes a 

partir de uma perspectiva ampliada” e o “desenvolvimento de habilidades relacionais 

e de comunicação”, poderia exemplificar esta ideia. Ao se estabelecer uma boa 

relação com os pacientes, prestar escuta qualificada e compreender os problemas 

de saúde a partir de uma perspectiva ampliada, poder-se-ia imaginar que os alunos 

que desenvolvessem e/ou aprimorassem estas habilidades estariam mais propensos 

a prestar um cuidado mais integral e humanizado.  

Quanto às habilidades relacionais e de comunicação, este foi um dos tópicos 

em que os alunos mais referem ter tido ganhos. O “aprender a ouvir”, a “prestar 

atenção”, a “fazer escuta ativa” e a “compreender” podem ser considerados 
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significativos passos para um cuidado mais integral e efetivo. Como afirmam Barros 

e Gomes (2011): 

 
“a escuta é uma importante estratégia do cuidado, o que significa 
valorizar todo o relato do usuário, mesmo que nos pareça não ter 
relação direta com o tratamento. Escutar é ajudá-lo a reconstruir a 
história do seu processo de adoecimento e as diferentes articulações 
que estabelece com outros planos de sua vida. É a doença 
compreendida e correlacionada com a vida dos sujeitos.” 

 

Em seu estudo, Balduino et al. (2012) observaram a persistência de 

dificuldades (ao longo dos três anos) relativas à inclusão da subjetividade do 

paciente durante a anamnese e argumentaram que esta dificuldade persistente em 

lidar com tais questões poderia agravar o risco de erosão da empatia ao longo do 

curso (BALDUINO et al.; 2012). A empatia faz parte de um conjunto de habilidades 

necessárias ao cuidado médico de qualidade; figura-se como uma importante 

ferramenta diagnóstica e terapêutica, com consequências para os resultados de 

saúde dos pacientes. Apesar da importância no contexto de produção de saúde, 

Moreto e Blasco (2012) alertam para o processo de erosão da empatia em 

estudantes de medicina ao longo do curso, verificada em diversos estudos. 

Discorrem sobre o período do internato, em que há uma cultura que estimula a 

manutenção de um distanciamento dos pacientes para evitar o envolvimento 

emocional, o que pode ser entendido como um mecanismo de defesa, para fugir do 

contato com o sofrimento do outro e para não se sentir impotente diante da situação. 

Como bem expressa Bianca, aluna do 6º ano: “Porque, na verdade, é menos 

sofrido... Envolver-se o quanto menos, eu acho que a gente, às vezes, tem uma... 

defesa... aquilo te consome um pouco”.  

Durante o curso, o aluno é exposto a situações com pacientes que geram 

medo e ansiedade, acompanhados por sentimentos que remetem à impotência. Se a 

situação não for trabalhada pelo professor de modo adequado, o aluno utilizará a 

tecnologia, e não a empatia para se aproximar do paciente; a compreensão do 

paciente será transformada em simples diagnóstico e prognóstico e o cuidado em 

intervenção. Assim, o professor deve estar atento às emoções do aluno, as quais 

devem ser trabalhadas em ambiente propício para que o aluno possa expor suas 

dificuldades. Afinal, como é possível que o estudante compreenda o sofrimento do 



 CAPÍTULO 6 – A reflexão sobre a IUSC III – uma leitura crítica 107 

 

paciente se não consegue lidar com as próprias emoções? (MORETO; BLASCO, 

2012). 

Em nossa pesquisa, os alunos recém-concluintes do IUSC III trouxeram 

questões relacionadas ao medo inicial de estar diante do paciente, aos sentimentos 

de insegurança e de impotência diante de algumas situações; também relataram 

terem se sentido tocados pelo contato com alguns pacientes. A percepção dessas 

emoções despertadas é importante, um primeiro passo para poder trabalhá-las. 

Como citado acima por Moreto e Blasco, (2012), ressalta-se aqui a importância do 

papel do professor-tutor para a condução destas situações.  

Dentre as formas de ensinar empatia, ou, ao menos, evitar sua corrosão, uma 

delas é pelo modelo. Estudos indicam que a empatia pode ser ensinada por meio do 

modelo, do exemplo (um processo que envolve mecanismos neurofisiológicos e os 

chamados “neurônios espelhos”), uma prática bastante antiga, que remonta às 

corporações de ofício da Idade Média, um modelo clássico em que os alunos 

aprendem enquanto observam o professor atuando com o paciente; os educadores 

ingleses chama esta prática de “tag-along”, e permite que os alunos incorporem 

atitudes e comportamentos quanto à forma de abordar e trabalhar com o paciente 

real (MORETO; BLASCO, 2012); esta prática também foi bastante difundida nas 

escolas médicas no Brasil antes da existência das residências médicas, enquanto 

um currículo não oficial, no qual os alunos, desde os primeiros anos, se inseriam em 

uma enfermaria de determinado professor e ali aprendiam com a prática e o 

exemplo dos outros profissionais (SCHRAIBER, 1993). 

No caso da IUSC III, destaca-se que alguns alunos reconheceram ter sido 

importante para seu aprendizado observar como o professor lidava com os 

pacientes, a boa relação estabelecida entre este e os pacientes; alguns, inclusive, 

afirmaram que o professor “inspirou” os alunos, tendo sido um “verdadeiro exemplo 

de médico”, o que, mais uma vez, aponta para o importante papel do professor-tutor 

neste processo de ensino-aprendizagem. Manoel e Cyrino (2014), sobre a formação 

dos professores, apontam para a centralidade do processo grupal para a formação 

permanente dos professores e preceptores, importantes para favorecer a segurança 

e a aplicação de repertório e recursos didáticos (qualificação do ensino). A troca de 

experiências, reflexão e planejamento coletivo potencializam o curso e transformam-

se em referencial teórico-metodológico para as atividades com os alunos (MANOEL; 

CYRINO, 2014). 
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Ainda sobre a empatia, outra forma de aprendê-la envolve a arte, a formação 

humanística e cultural. Por meio da arte, o aluno é capaz de incorporar 

características “difíceis de ser ensinadas” pelos métodos tradicionais. No contexto 

de educação da afetividade, cada vez mais surgem iniciativas vinculadas às 

humanidades e artes. Alguns estudos têm se mostrado promissores, os quais têm 

utilizado como recursos: a música, o cinema, a literatura e as narrativas (MORETO; 

BLASCO, 2012). Na IUSC, são utilizadas narrativas, desde o primeiro ano. O uso da 

escrita reflexiva, na perspectiva da Medicina Narrativa, como parte das atividades de 

rotina e de avaliação formativa no IUSC, mostrou, em pesquisa recente, ser um 

instrumento de grande potencial para o reconhecimento da expressão dos 

sentimentos dos estudantes ao longo da disciplina (GODOY; CYRINO, 2013). 

Além disso, a narrativa do adoecimento como instrumento da clínica, pode 

facilitar a conversa entre médicos e usuários e promover maior adequação e 

efetividade das intervenções terapêuticas; desta forma, pode ser vista não só como 

ferramenta diagnóstica, mas, também, elemento terapêutico e favorecedor do 

resgate da autonomia do paciente frente ao seu adoecer (FAVORETO, 2008), 

podendo, portanto, figurar mais explicitamente no Guia do estudante, em seu 

material de apoio, como instrumento útil à ampliação da clínica. 

A despeito dos avanços referentes ao ganho de competências relacionadas 

ao cuidado (por exemplo: a compreensão da saúde e problemas dos pacientes a 

partir de uma perspectiva ampliada e o desenvolvimento de habilidades relacionais e 

de comunicação), cabe aqui pontuar algumas lacunas. Observa-se, no material 

colhido, o não-aparecimento de diversos termos de destaque utilizados pelos 

formuladores deste campo temático – a Clínica Ampliada (CAMPOS, 2003; CUNHA, 

2005), tais como: ampliação de autonomia, valorização dos saberes, história dos 

sujeitos, clínica compartilhada, corresponsabilidade, negociação, vulnerabilidade. 

Outros termos, como o “trabalho em equipe” e em “rede”, apareceram de forma 

bastante incipiente. 

A não-utilização dos termos acima citados não significa, necessariamente, 

que, na prática, não tenham sido observados e/ou aplicados. Pode-se imaginar que 

os alunos não utilizaram tais termos porque, talvez, os tutores não o utilizassem com 

frequência, o que, por sua vez, pode indicar baixa familiaridade do professor-tutor 

com os conceitos teóricos (e talvez práticos) desta proposta. 
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Ainda outra possibilidade diz respeito à incorporação do modo de 

fazer/pensar a clínica aqui proposto (Clínica Ampliada) por parte não só dos 

profissionais tutores como, também, de toda a equipe, pois, como afirmam Ceccim e 

Feuerwerker (2004, p.50), transformar as práticas de atenção é tarefa complexa, que 

não pode ser considerada meramente técnica, posto que sejam necessárias 

“mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas 

pessoas”. 

Na maioria dos municípios do país, as transformações ocorridas estão mais 

relacionadas à expansão da cobertura assistencial, sendo bastante incipientes as 

mudanças no modelo tecnoassistencial. Há, portanto, necessidade em se investir na 

qualificação dos serviços. Esta qualificação está relacionada ao modelo de atenção, 

e as transformações requeridas estariam mais direcionadas para as relações 

estabelecidas com “o outro”: a relação médico-paciente e, de modo mais amplo, 

trabalhador-usuário. São temas relevantes neste contexto: as dimensões do cuidado 

em saúde e as relações dos profissionais com seus clientes na construção de uma 

atenção integral (FAVORETO, 2008).  

Ressalta-se, aqui, que, no contexto da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

o papel da clínica e dos médicos ainda merece atenção. Em alguns estudos, 

enquanto alguns pesquisadores observaram que a dimensão psicossocial ainda não 

havia sido incorporada pelos profissionais durante a consulta, outros constataram 

que, no discurso e nas práticas dos médicos de família, já havia uma importante 

valorização da integralidade e da integração biopsicossocial. Apesar do não 

consenso, em referência à mudança do paradigma assistencial, observa-se que as 

práticas na ESF têm propiciado o surgimento de novos conceitos e significados que 

transitam entre o saber biomédico e uma abordagem mais integral do processo 

saúde-doença-cuidado (ainda que sejam perceptíveis as limitações quanto ao 

reconhecimento e integração de questões não biomédicas como componentes 

estruturantes do processo de adoecimento e das intervenções clínicas) (FAVORETO, 

2002; FAVORETO, 2008).  

É ainda necessário, portanto, superar o distanciamento do médico em sua 

relação com o cliente, marcada pela não-existência do outro como sujeito na 

explicação e intervenção sobre o adoecimento (pois não vê a necessidade). O 

encontro, desta forma, pode estar limitado, apenas, a uma busca por elementos 

definidores do diagnóstico e do tratamento de lesões. Predominando, assim, na 
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clínica tradicional, a comunicação de caráter informativo, investigativo, normativo e 

limitador da autonomia do outro (FAVORETO, 2008). 

No livro recém-lançado “Educação Baseada na Comunidade para as 

Profissões de Saúde – Aprendendo com a experiência brasileira” (BOLLELA; 

GERMANI; CAMPOS; AMARAL, 2014), estão descritas as experiências de 17 

instituições de ensino (sendo a IUSC uma delas), acerca de experiências que 

abordam a inserção dos estudantes na APS e nos serviços de urgência e 

emergências. Assim como nestas outras instituições, observou-se que a qualidade 

do ensino está diretamente relacionada à qualidade da assistência à saúde prestada 

e à qualificação dos preceptores. É necessidade imperativa, portanto, que as 

escolas garantam oportunidades de formação e desenvolvimento docente a estes 

preceptores. Na IUSC III, é oferecido espaço para esta formação, contudo, uma das 

dificuldades, dentre outras, está na baixa frequência dos preceptores a este espaço. 

Ainda quanto à experiência brasileira, um dos desafios encontrados está na 

alta rotatividade dos preceptores em UBS, especialmente do médico da equipe de 

saúde da família. Soma-se, ainda, a isto, a pouca valorização das atividades de 

ensino extramuros e a visão preconceituosa da APS, sendo essencial, para os 

processos de mudança, a institucionalização das propostas (BOLLELA et al., 2014). 

A IUSC III também enfrenta a rotatividade de preceptores médicos (o que influi na 

qualidade do ensino prestado); na FMB tal dificuldade aumentou com o 

encerramento do programa PET-Saúde, que vinculava o recebimento de bolsa à sua 

participação na disciplina IUSC III10. Na FMB, a disciplina IUSC III faz parte da grade 

curricular desde 2005, porém não foi realizada nenhuma contratação docente para 

esta disciplina até o presente. Neste sentido, Manoel e Cyrino (2014), dentre os 

desafios para a sustentabilidade da IUSC, ressaltam a necessidade de maior 

incorporação da proposta por parte da FMB, com a perspectiva, inclusive, de 

contratação de professores para tal. 

Não são poucos, portanto, os desafios postos para a IUSC III, e mesmo 

quando se ouve um aluno afirmar que melhorou sua “visão sobre o paciente, vendo-

o mais realmente como pessoa, valorizando cada sentimento expresso (...)”, cabe 

apontar que há ainda um longo caminho a ser trilhado no sentido de humanização 

do cuidado, do entendimento de que são pessoas cuidando de pessoas, a fim de 

 
10  De 20 preceptores em 2014, nove deles não continuaram em 2015. Em 2015, o quadro de 

tutores fechou em 17 pessoas. 
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que se estabeleçam relações em que o outro não seja transformado em objeto 

(BARROS; GOMES, 2011) e que se continue buscando a superação da “cisão eu-

outro” (TEIXEIRA, 2003). Para este aluno, a disciplina contribuiu para a 

transformação do olhar e, como afirmam González e Almeida (2010), “o ensino 

integral facilita a visão e a prática integral”, e, também, humanizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa investigação permitiu uma aproximação à perspectiva dos alunos quanto 

às suas percepções e vivências na disciplina, permitindo uma melhor compreensão 

sobre como os estudantes percebem as estratégias pedagógicas utilizadas na IUSC 

III. 

O atendimento supervisionado já no terceiro ano é bem recebido pelos alunos. 

Para parte dos alunos, esse é um processo natural e gradativo (tendo em vista a 

IUSC I e II, e, também, as disciplinas de semiologia que se iniciam no 2º ano). Em 

especial para os alunos do 6º ano, foi entendida como um preparo para os anos 

seguintes. Nesta atividade de atendimento, destacam-se como diferenciais: a 

responsabilidade atribuída ao aluno quanto ao andamento dos encontros, quanto à 

saúde do paciente e por ser uma prática que tem por objetivo a ampliação da clínica.  

Os retornos frequentes, enquanto estratégia que busca permitir, ao aluno, 

vivenciar o vínculo longitudinal, característico da APS, permitiram que os alunos 

experienciassem e valorizassem este vínculo. Este foi percebido como importante 

para construir uma relação de maior confiança entre alunos e pacientes, com maior 

familiaridade entre eles, maior fluidez durante a consulta, e, também, como elemento 

positivo na adesão ao tratamento. O retorno do paciente com o mesmo aluno lhes 

facultou: observar os resultados alcançados nas consultas subsequentes, avaliar as 

potências do encontro clínico anterior, bem como suas lacunas, tendo a chance de 

reconduzir os encaminhamentos a partir de novas informações, favorecendo o 

desenvolvimento de raciocínio clínico e figurando-se, também, como cenário 

propício para o uso da metodologia da problematização. 

Quanto ao material de apoio para a realização de consultas, especialmente os 

roteiros de anamnese, estes têm favorecido para que parte dos alunos avalie as 

consultas como tendo sido “completas”, com abordagem integral, de modo que o 

roteiro parece contribuir para que se deem passos no caminho da integralidade do 

cuidado. Algumas críticas são feitas ao roteiro, parte delas indicando que não é 

aplicável e, outras, de que não acrescentou muito ao já aprendido em outras 

disciplinas. Neste sentido, recomenda-se que o material seja continuamente 

atualizado, para que seu papel como material de apoio possa ser plenamente 

alcançado. Ainda que não se deva perder de vista a complexidade da questão, pois 

envolve desde a origem da clínica (no bojo da Ciência Moderna) até o dualismo 
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presente na medicina Ocidental, com a dicotomia cultural, uma luta entre tecnologia 

e humanismo, entre ciência e cultura, as quais são vistas como forças opostas na 

nossa civilização, e que se expressam na dificuldade em se ver num processo único 

e integrado: a competência e o cuidado, o conteúdo da entrevista e o seu processo, 

a abordagem subjetiva e a objetiva, a comunicação e a semiologia.  

Quanto aos aprendizados, destacam-se aqui as competências clínicas 

relacionadas, sobretudo, à compreensão da saúde e dos problemas a partir de uma 

perspectiva ampliada, e ao desenvolvimento de habilidades relacionais e de 

comunicação (incluindo a relação aluno-paciente e a escuta qualificada), o que 

aponta para as importantes contribuições da disciplina no que se refere à formação 

de médicos. Cabe, no entanto, apontar seus limites, dado que sua presença dentro 

do currículo é bastante pequena, e há dúvidas se outras disciplinas clínicas tenham 

como objetivo explícito promover o desenvolvimento de uma Clínica que não separe 

de seu objeto o cuidado. 

Mais uma vez, ressalta-se a importância do papel do tutor neste processo. O 

modelo de ensino coincide com o modelo da assistência prestado. Os alunos 

aprendem com o exemplo, com a observação do professor. Além disso, é essencial 

que os tutores estejam aptos a lidar com os sofrimentos e questões sensíveis 

trazidas pelos alunos e que emergem do encontro com a complexidade da vida do 

outro, dos pacientes. A Clínica Ampliada exige um olhar para si e para o outro, num 

constante exercitar-se para romper com os modelos tradicionais e, de fato, ampliar a 

clínica, enfrentar as frustrações, dar poder e voz ao outro, trabalhar em equipe.  

Coloca-se aqui uma questão que poderia ser investigada em novos estudos. 

O processo de erosão da empatia, citado nas reflexões acima, ocorre na FMB? Qual 

a contribuição da disciplina IUSC neste processo?  

Por fim, mas não menos importante, esperamos que este estudo possa 

contribuir com o aprimoramento da disciplina IUSC III e, também, nos permita 

dialogar com outras experiências, em andamento no país, que estão buscando 

caminhos para fazer do cuidado o núcleo da atenção à saúde. 

 

Recomendações   
 
À luz dos resultados e de sua análise fazemos algumas recomendações para 

o aprimoramento da disciplina IUSC III. No que diz respeito ao atendimento clínico 
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supervisionado, sugere-se que os primeiros atendimentos continuem sendo 

realizados em duplas. Também é importante que o aluno possa acompanhar uma ou 

mais consultas realizadas pelo professor-tutor, na expectativa de que esta vivência 

lhes permita reconhecer outras práticas de produção do encontro médico-paciente e, 

assim, possam se apropriar de bons modelos.   

Sobre o material de apoio oferecido aos estudantes, recomenda-se a 

atualização do material com a incorporação mais aprofundada do referencial, das 

técnicas e dos instrumentos da Clínica Ampliada. 

Considerando que 18% dos alunos indicaram não ter experimentado o 

atendimento de retornos do mesmo paciente ou de que esta experiência foi bastante 

limitada, sugere-se uma maior ênfase junto aos tutores no agendamento de retornos 

dos pacientes com o mesmo aluno, ainda que não seja possível o controle absoluto 

sobre tal estratégia, pois são diversas as variáveis envolvidas.   

Quanto ao diário de campo, ainda que não tenha sido exatamente a 

estratégia pedagógica enfocada neste estudo, observou-se que tal estratégia foi alvo 

de críticas por parte dos alunos. Os estudantes afirmaram que o uso do diário de 

campo foi importante na medida em que permitiu a reflexão, a organização dos 

sentimentos, o alívio de pressões e cuidado psicológico, a exposição de dificuldades 

e dúvidas, o resgate histórico da vivência e a memória quanto ao que ainda deveria 

ser feito. A maior parte dos alunos, porém, avaliou a estratégia negativamente, pois 

não recebiam devolutivas acerca do que era registrado. Todavia, dado o potencial 

deste instrumento, ressalta-se a necessidade de melhor operacionalizá-lo visto que, 

na literatura, dentre outros benefícios, são fortes os indícios de que a utilização de 

recursos vinculados às artes e humanidades são promissores no contexto da 

educação da afetividade. 

Na avaliação anual da disciplina, sugere-se a modificação de alguns termos 

no questionário: “atendimento de pacientes” e “supervisão do atendimento” em vez 

de “atendimento supervisionado de pacientes”; “devolutiva individual (feedback do 

professor sobre seu desempenho)” em vez de “avaliação do tutor a respeito de seu 

desempenho/devolutivas”. 

Por fim, ressalta-se mais uma vez a centralidade do tutor neste processo e 

recomenda-se a manutenção (e se possível) a ampliação do espaço de formação 

permanente. Também é importante buscar, junto à instituição, formas de valorizar o 

trabalho destes profissionais.  
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1 

Quadro 1: Análise documental do conteúdo dos planos de ensino e programas da 
disciplina IUSC I, II e III (do ano de 2013) divididos segundo a ideia geral da 
disciplina, os objetivos específicos de cada ano, os conteúdos trabalhados, as 
metodologias de ensino, as estratégias pedagógicas e a avaliação. 

1º ano - 100 horas 

Ideia Geral “No 1º ano do IUSC, enfatiza-se a importância do reconhecimento 

das condições de vida e saúde da população e o conhecimento dos 

dados demográficos e epidemiológicos da área onde o grupo de 

alunos atuará. O processo de ensino começa com a inserção dos 

estudantes na área de abrangência de uma UBS/USF, onde entram 

em contato com a história e os problemas da comunidade, buscando 

aprender a vida cotidiana, o que, no nosso entendimento, não é 

possível sem participação objetiva e subjetiva neste cotidiano e sem a 

devida atenção aos processos interativos e comunicativos.” 

 

Objetivos - Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe, a partir de 

ações interdisciplinares e multiprofissionais de forma articulada com 

as diversas instâncias do sistema de saúde;  

- Desenvolver habilidades de escuta, compreensão e caracterização 

de problemas e necessidades de saúde do grupo familiar, propiciando 

a vivência da dimensão do acolhimento e vínculo profissional com a 

família com ênfase na criança; 

- Identificar equipamentos sociais, redes de apoio e recursos 

disponíveis para a promoção da saúde e qualidade de vida no 

território, com ênfase nas instituições de saúde locais;  

- Conhecer e utilizar métodos e técnicas apropriadas para o 

reconhecimento da situação de vida e necessidades de saúde da 

comunidade (como vivem, por que adoecem e morrem os cidadãos); 

- Iniciar a análise dos múltiplos determinantes do processo saúde-

doença, aproximando-se de dimensões da realidade sociopolítica e 

cultural do trabalho de profissionais de saúde e da população; 
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- Sistematizar o trabalho desenvolvido para fins de avaliação, 

produção de conhecimento, publicações e/ou participação em 

evento(s) científico(s).  

 

Conteúdos 1) Comunicação e educação em saúde 

- Habilidades comunicacionais em saúde. 

- Postura ética no trabalho em grupo, nas instituições de saúde, na 

equipe, nas visitas domiciliares e entrevistas. 

- Habilidade de narrativa e registro de informações 

 

2) Atenção Primária à Saúde 

- Introdução ao Sistema Único de Saúde (SUS) – Princípios e 

diretrizes. 

- A Universidade e a rede de atenção primária à saúde do município. 

- Conceitos básicos de integralidade em saúde, interdisciplinaridade e 

trabalho em equipe. 

 

3) Estudo de território e necessidades em saúde  
- Interfaces entre saúde e meio ambiente. 

- A territorialização na orientação de ações de equipes de saúde. 

- Reconhecimento do território de saúde e sua relação com 

UBS/USF. 

- Identificar prioridades e necessidades de saúde da comunidade. 

- Reconhecimento de creche e outros equipamentos sociais do 

território de abrangência. 

 

4) A criança e sua família 

- A importância do brincar e o desenvolvimento infantil. 

- Aleitamento materno, alimentação e desenvolvimento da criança. 

- Visitas domiciliares temáticas: a) reconhecimento da família 

(introdução ao tema “Genograma”), b) aleitamento materno e 

alimentação da criança, c) desenvolvimento da criança. 

- Atividade na creche. 
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Metodologia 
de ensino e 
estratégias 
pedagógicas 

 

Metodologia de ensino: 
A disciplina trabalha com atividades que privilegiam a integração 

teórico-prática utilizando recursos da metodologia da 

problematização. Os conhecimentos científicos integram percepções, 

emoções, conhecimentos, representações de pessoas envolvidas no 

problema, permitindo que diferentes saberes sejam compartilhados 

na construção do conhecimento (BERBEL,1998).  

 

As estratégias de ensino previstas são: 

 

- Trabalho e discussão em grupo regulares, com orientação de um 

professor-tutor que busca identificar conhecimentos e experiências 

prévias articulando e problematizando conteúdos. 

- Trabalho de campo nos territórios das UBS/USF onde os alunos 

estão inseridos. 

 - Aula expositiva dialogada. 

 - Discussão de textos e/ou vídeos. 

 - Estudo dirigido em grupo e individual. 

 - Elaboração de relatos escritos em grupo e individual. 

 - Discussão individual e em grupo das sínteses produzidas, avaliação 

periódica do material, devolutiva dos pontos importantes dentro do 

processo de avaliação formativa. 

 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 

1) Introdução ao Sistema Único de Saúde (SUS)  
- Visita à UBS/USF. 

- Entrevistas com profissionais de saúde. 

- Discussão teórica sobre o SUS. 

 
2) Realização de Estudo do Território das UBS/USF e realização 
de atividade na creche  
 Identificação dos problemas de saúde da população e seus 
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determinantes, identificação da interface existente entre saúde e meio 

ambiente, identificação dos recursos comunitários de apoio social e 

identificação de espaços de lazer e “brincar”, por meio de: 

- Visita ao território das UBS/USF. 

- Entrevistas com lideranças comunitárias. 

- Entrevistas com as famílias acompanhadas pela disciplina. 

- Entrevistas com moradores do território. 

- Conhecimento de dados demográficos e epidemiológicos do 

território. 

- Reconhecimento da creche como equipamento de Educação Infantil 

no território. 

- Desenvolvimento de atividades de educação e prevenção à saúde 

com ênfase no “brincar”. 

 

3) Acompanhamento da criança e sua família com realização de 
Visita domiciliar 

 - Reconhecimento das condições de vida de famílias com crianças, 

indicadas pelas UBSs/USFs. 

- Desenvolvimento de atividades de educação e prevenção à saúde 

com ênfase nos temas: brincar, aleitamento materno, alimentação e 

desenvolvimento da criança. 

 

Carga Horária: 100 horas/aula  

Frequência mínima de 70% 

 

Avaliação A avaliação do estudante será processual, formativa, com devolutivas 

periódicas do professor ao aluno, que retroalimentarão o processo de 

ensino-aprendizagem. Será composta pelos itens: 

 

1) Narrativas semestrais individuais (N1 e N2): as narrativas serão 

feitas com base nas atividades desenvolvidas pelos alunos durante 

os semestres. A escala das notas será de N1 - 0 a 7 pontos e N2 - 0 

a 6 pontos; 
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2) Habilidades Comunicacionais e Atitudinais (HCA1 e HCA2): 
neste item, o aluno será avaliado pela sua participação individual 

durante todas as atividades propostas ao longo de cada semestre. A 

escala das notas será de 0 a 2 pontos; 
 
3) Trabalho em Grupo (TG1 e TG2): esta nota corresponderá ao 

trabalho do grupo como um todo, sendo a mesma para todos os 

integrantes. A escala das notas será de 0 a 1 ponto; 

 

4) Apresentação Individual Oral - Grupo Rotatório (GR): neste 

item, serão avaliadas a capacidade de síntese, interlocução e 

desenvolvimento das atividades dentro do grupo. A escala das notas 

será de 0 a 1 ponto. 

 

A cada semestre, o aluno terá oportunidade de receber uma nota que 

poderá variar de 0 a 10 pontos, de acordo com o seu desempenho. 

 

 
2º ano - 100 horas 

 

Ideia Geral “No 2º ano, o conhecimento e a aproximação com a área de 

abrangência da UBS/USF vivenciadas no primeiro ano, criam 

condições para que os estudantes sejam capazes de identificar os 

principais problemas da região, e agora, no 2º ano, ampliar as 

habilidades voltadas para o planejamento, execução e avaliação de 

atividades de educação em saúde, buscando promover a saúde a 

partir de demandas indicadas pela comunidade”. 

 

Objetivos Objetivos específicos: 
- Aprofundar os conhecimentos em relação às condições de vida e 

saúde das famílias do território para a qual tenha sido designado no 

1º ano; 
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- Adquirir conhecimentos sobre o Sistema de Saúde no Brasil (SUS), 

com ênfase na integralidade do cuidado; 

- Adquirir conhecimento sobre comunicação e educação em saúde; 

- Desenvolver habilidades de escuta, comunicação, capacidade de 

reflexão crítica e compromisso ético; 

- Desenvolver e ampliar repertório referente ao trabalho em grupo e 

com o outro, em relação dialógica; 

- Elaborar e desenvolver atividade educativa segundo a demanda 

levantada nas áreas, integrando o reconhecimento do território e das 

condições de vida de seus moradores à proposta a ser executada; 

- Elaborar e implementar plano de ação educativa como parte 

integrante do bloco temático de Integração Básico-Clínico; 

- Buscar a integração dos conhecimentos das disciplinas cursadas e 

em andamento; 

- Planejar e sistematizar o trabalho desenvolvido para fins de 

avaliação, produção de conhecimento, publicações e/ou participação 

em evento(s) científico(s). 

 

Conteúdos 1) Visita domiciliar. 

2) Comunicação em Saúde e Educação em Saúde. 

3) Sistema Único de Saúde - Atenção Básica à Saúde com ênfase na 

Integralidade do cuidado.  

 

Metodologia 
de ensino e 
estratégias 
pedagógicas 

 

Metodologia de ensino: 
A disciplina trabalha com atividades que privilegiam a integração 

teórico-prática utilizando a metodologia da problematização (FREIRE, 

1980a, 1980b). Os conhecimentos científicos integram percepções, 

emoções, conhecimentos, representações de pessoas envolvidas no 

problema, permitindo que diferentes saberes sejam compartilhados 

na construção do conhecimento (BERBEL,1998). 

A disciplina é ministrada utilizando-se de: 

- Trabalho e discussão em grupo regulares, com orientação de um 

professor-tutor que busca resgatar conhecimentos e experiências 
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prévias articulando e problematizando conteúdos; 

- Trabalho de campo nos territórios das UBS/USF onde os alunos 

estão inseridos; 

- Aula expositiva dialogada; 

- Estudo dirigido em grupo e individual; 

- Elaboração de relatórios escritos em grupo e individual; 

- Discussão individual e em grupo das sínteses produzidas, avaliação 

periódica do material, devolutiva dos pontos importantes dentro de 

um processo de avaliação formativa. 

 
Atividades a serem desenvolvidas: 

 

1) Visitas Domiciliares 

- Dar continuidade às visitas iniciadas no 1º ano, ampliando o foco 
para a família utilizando roteiro elaborado pelo grupo de alunos e 

professor-tutor, identificando, nas famílias acompanhadas, situações 

que exijam cuidados do serviço de saúde do território e quais 

recursos estas utilizam para obtenção dos cuidados necessários. 

- Serão realizadas 03 (três) a 04 (quatro) visitas domiciliares, 

iniciando em março e com término em junho. A cada visita, deverá 

ser confeccionada uma memória individual, respeitando o acordado 

no grupo. 

- Problematização de situações vivenciadas nas visitas às famílias. 

- Realizar estudos sobre os temas: Família, Visita Domiciliar, Relação 

Pública-Privado, Estratégia de Saúde da Família, Condições de Vida 

e Saúde, Comunicação, Educação em Saúde, Função social do 

Profissional de Saúde e Interdisciplinaridade; 

Estudo de prontuário. 

 
2) Vivências na Atenção Básica à Saúde 

- Integração com as equipes das UBS/USF para dar continuidade ao 

reconhecimento de um serviço de Atenção Básica; 

- Realizar estudo sobre o SUS e Atenção Básica, com ênfase na 
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integralidade do cuidado. 

1- Educação e Comunicação em Saúde 

- Discussões teórico-práticas embasadas na teoria de Educação em 

Saúde dialógica (bibliografias, filmes...); 

- Problematização de situações vivenciadas na comunidade; 

- Realização de atividades de Educação em Saúde considerando: as 

informações sobre as demandas de saúde identificadas desde o 1º 

ano para elaborar atividade de Educação em Saúde na área de 

abrangência; a integração e os conhecimentos das disciplinas afins; a 

integração da Universidade com a Secretaria Municipal de Saúde, os 

Serviços e outros equipamentos sociais por meio de diálogos 

frequentes; 

- A existência de ações de Educação em Saúde nas respectivas 

áreas de abrangência. 

 

3) Produção do Conhecimento 

Sistematizar o trabalho desenvolvido semestralmente para fins de 

avaliação, produção de conhecimento, publicações e/ou participação 

em evento(s) científico(s). 

 

Carga Horária Anual: 100 horas. 

 

Avaliação A avaliação do estudante será processual, formativa, com devolutivas 

periódicas do professor ao aluno, que retroalimentarão o processo de 

ensino-aprendizagem. Será composta pelos itens: 

 

1) Narrativas semestrais individuais (N1 e N2): as narrativas serão 

feitas com base nas atividades desenvolvidas pelos alunos durante 

os semestres. A escala das notas será de 0 a 6 pontos; 

 

2) Habilidades Comunicacionais e Atitudinais (HCA1 e HCA2): 
neste item, o aluno será avaliado pela sua participação individual 

durante todas as atividades propostas ao longo de cada semestre. A 
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escala das notas será de 0 a 2 pontos; 

 

3) Apresentação Individual Oral: Grupos Rotatórios (GR1 e GR2):  
neste item, serão avaliadas a capacidade de síntese, interlocução e 

desenvolvimento das atividades dentro do grupo. A escala das notas 

será de 0 a 1 ponto; 

 

4) Trabalho em Grupo (TG1 e TG2): esta nota corresponderá ao 

trabalho do grupo como um todo, sendo a mesma para todos os 

integrantes. A escala das notas será de 0 a 1 ponto. 

 

 
3º ano - 80 horas 

 

Ideia Geral “O 3º ano do IUSC caracteriza-se principalmente, pela consulta 

médica supervisionada, na qual os alunos atendem aos usuários 

adultos que frequentam as UBS/USF (preferencialmente da área de 

abrangência em que atuaram nos anos anteriores). Nesse ano 

especificamente, a disciplina de Semiologia desperta um maior 

interesse dos alunos para a consulta médica. A vivência que o IUSC 

proporciona ao colocar os alunos atendendo em UBS/USF permite 

que eles apliquem seus conhecimentos recém adquiridos, mas 

focalizando a atuação médica para além do diagnóstico/conduta, ou 

seja, procurando cuidar do sujeito doente e não somente da 
doença do sujeito. Os médicos que não conseguem enxergar essa 

clínica ampliada, acabam por receber pouca participação do sujeito 

(resistência) no seu tratamento e auto-cuidado e ainda, podem gerar 

uma dependência extrema do paciente ao serviço de saúde. O 

processo que vem sendo construído no decorrer dos dois primeiros 

anos do IUSC possibilita a ampliação da visão dos problemas de 

saúde da população, e conseqüentemente, a compreensão do 

atendimento integral ao paciente” 

 



 Apêndices 136 

 

Objetivos Objetivos específicos: 
- Propiciar, ao aluno de 3º ano, uma formação médica com subsídios 

teórico-práticos, visando desenvolver um atendimento clínico que 

respeita as especificidades e necessidades de cada usuário. 

- Ampliar sua prática de registro em prontuário, tornando-o mais 

completo, ou seja, com informações que contemplem, também, a 

história dos usuários. 

- Integrar os conhecimentos de semiologia e raciocínio clínico por 

meio do seguimento de usuários adultos que frequentam a UBS/USF. 

- Aprofundar conhecimento sobre a realidade dos atendimentos em 

UBS/USF, bem como o funcionamento destas dentro do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

- Propiciar ao aluno que inicia, a vivência com pacientes portadores 

de doenças prevalentes na comunidade. 

- Incentivar os alunos a participarem das atividades desenvolvidas 

pela comunidade e para a comunidade (p. ex.: Conselho Gestor da 

Unidade de Saúde - CONUS etc.). 

 

Conteúdos Embora o programa não descreva o conteúdo claramente como nos 

anos anteriores, a partir das atividades desenvolvidas, 

compreendemos que os conteúdos trabalhados envolvem: 

- Anamnese ampliada, história de vida e saúde. 

- Comunicação em saúde. 

- Desenvolvimento de habilidades clínicas e de comunicação. 

- Medicina narrativa.  

- Atenção domiciliar. 

- Ética médica. 

  

Metodologia 
de ensino e 
estratégias 
pedagógicas 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 
- Realizar atendimento médico (supervisionado) orientado por roteiro 

de “Anamnese  Ampliada”, aprofundando conhecimentos da história 

de vida e saúde dos pacientes. 

- Realizar atendimento e cuidados no domicílio, sempre 
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acompanhado de um membro da equipe de saúde. 

- Participar de diferentes atividades realizadas nas unidades, tais 

como: visitas domiciliares, reuniões de integração dos profissionais 

da unidade, reuniões de grupo com pacientes, entre outras. 

- Acompanhar os usuários com retornos mais frequentes para uma 

melhor compreensão do processo saúde-doença, promover a 

construção de vínculo aluno-paciente e a responsabilização do aluno 

pelo cuidado de seu paciente. 

- Realizar discussões de casos visando o desenvolvimento de 

habilidades clínicas, de comunicação aluno–paciente, aluno-equipe 

de saúde, e ética médica nas práticas de saúde. 
- Registrar as percepções e vivências no caderno de campo, por meio 

de escrita reflexiva. 

 
Carga Horária: 20 períodos, 80 horas 

                                                              

Avaliação Os critérios para avaliação do desempenho dos alunos nas atividades 

programadas serão: 

 

a) Frequência (assiduidade): Embora o aluno possa ter, no mínimo, 

30% de faltas nas atividades programadas, dado o caráter prático da 

disciplina, cada falta implicará a redução de 0,5 ponto na média. 

 

b) Pontualidade. 

 

c) Desenvoltura em relação à (ao): 

- desenvolvimento das atividades programadas; 

- inserção e inter-relação com o respectivo grupo e com o professor; 

 

d) Aquisição de habilidades (avaliadas individualmente) 

- percepção da história de vida de seus pacientes e do contexto 

biopsicossocial interferindo na doença de seus pacientes 

(complexidade da atenção primária à saúde); 
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- qualidade do registro escrito nos prontuários; 

- realização de consultas médicas e desenvolvimento de raciocínio 

clínico na elaboração de Hipóteses Diagnósticas; 

- preenchimento do diário de campo. 

  

Para avaliação da disciplina serão utilizados instrumentos 
específicos: 
-  ficha de avaliação individual e preenchimento do diário de campo. 
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APÊNDICE 2 

 
Questionário aplicado aos alunos do 3º ano de graduação médica. 
 

1) Neste ano, na disciplina IUSC III, você pode atender muitos pacientes e, talvez, 
ver alguns deles mais de uma vez. Com um olhar retrospectivo sobre sua vivência 
clínica nas unidade de saúde, responda às questões que segue: 
 
a) O que lhe indica que fez um bom trabalho clínico? 
b) O que lhe indica que o trabalho não foi tão bom quanto você gostaria? 
 
2) Que competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) você considera ter 
adquirido ou aprimorado a partir de sua vivência na disciplina IUSC III? 
 
3) Em relação as estratégias pedagógicas utilizadas no curso, avalie o quanto estas 
favoreceram (ou não) seu aprendizado, permitindo que você adquirisse 
conhecimentos/habilidades/atitudes relacionadas à sua profissão. Utilize a 
escala abaixo, que varia entre 1 (contribuiu em nada) a 5 (contribuiu plenamente). 
Utilize a opção "Não se aplica" (NA) quando a atividade não ocorreu ou você não 
participou. 
 

______________________________________________________ 
1                       2                      3                      4                      5 

 (Contribuiu                                 (Contribuiu                                (Contribuiu 
     em nada)                               moderadamente)                         plenamente) 

 
  1 2 3 4 5 NA Comentários 
Observação da rotina da 

unidade 
 
 
 

       

Atendimento 
supervisionado de 

pacientes 
 
 
 

       

Ter atendido seu 
paciente mais de uma 

vez 
 
 
 

       
 
 

Utilização do roteiro de 
"anamnese ampliada" 
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  1 2 3 4 5 NA Comentários 
Discussão de casos 

 
 
 
 

       

Utilização do caderno de 
campo (diário do aluno) 

 
 
 

       

Realização de visitas 
domiciliares (prestação 

de cuidados, 
orientações, etc.) 

 
 
 

       

Participação em outras 
atividades realizadas na 

unidade de saúde 
 
 

       
 

Avaliação do tutor a 
respeito de seu 

desempenho/devolutivas 
 
 

       

 
 
4) No que o desempenho de seu professor tutor favoreceu e/ou dificultou seu 
aprendizado? 
 
Favoreceu: 
Dificultou: 
 
 
5) Aponte três sugestões (ou mais) para melhorar a disciplina: 
 
 
6) Em que unidades passou no 1º, 2º e 3º ano do IUSC?  
1º __________________; 2º__________________; 3º __________________ 
 
Que relações observou entre os três anos do IUSC? Explique. 
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APÊNDICE 3 

 

Roteiro de entrevista utilizado com os alunos do 6º ano de graduação médica. 

 
Temas a 
serem 

abordados 

 
Perguntas Norteadoras 

Trabalho 
médico 

- Quando você considera que o médico faz um bom trabalho? 

- Que aspectos você considera essenciais para um bom 
atendimento médico? 

- Como você chegou a esta conclusão? 

 
Ensino 
médico 

- O que você considera essencial que o médico aprenda? 

- Quais são as melhores maneiras de aprender? 

- Quais os cenários em que os médicos devem aprender? 

 
IUSC  - Se um colega de outra universidade perguntasse a você “o que é 

IUSC”, o que você diria? 

- Como vê a disciplina IUSC em relação às demais? Diferenças e 
semelhanças. 
- Conte-me como foi sua experiência no IUSC.  
- O que lhe vem ao pensamento quando se lembra do 1º ano do 
IUSC? E do 2º e do 3º? 

- O que fez em cada um dos anos, o que considera ter aprendido, 
e como avalia. 
 

Experiências/ 
Vivências  
no IUSC  

- Você considera ter aprendido algo? Qual seu maior aprendizado? 

- Você acredita ter adquirido competências? Quais? 

- Sentia-se motivado? 

- Sentia-se envolvido? 

- Teve uma situação que lhe marcou positivamente? Conte-me. 
- Teve uma situação que lhe marcou negativamente? Conte-me. 
 

Estratégias 
pedagógicas  

- O modo como a disciplina está estruturada 
favoreceu/desfavoreceu seu aprendizado? 

- Estratégias pedagógicas utilizadas, como avalia a pertinência das 
estratégias: atendimento supervisionado, retornos frequentes, 
discussões de caso, utilização de anamnese ampliada, diário do 
aluno, participação em atividades na unidade, visitas domiciliares 
(atendimentos e cuidados no domicílio). 
- Como você avalia o trabalho dos tutores? 

- Que sugestões você daria para que o curso pudesse ser 
melhorado, especialmente no 3º ano? 

 
O IUSC III e o 
final da 
graduação 

- Foi significativo? 
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APÊNDICE 4 

 
Tabela 1: Porcentagem de respostas dos alunos quanto à avaliação de cada uma 
das estratégias pedagógicas, segundo uma escala que varia entre: 1= contribuiu em 
nada e 5= contribuiu plenamente. NA= não se aplica. SEM RESP = sem resposta 
(em branco). 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

1 2 3 4 5 NA SEM 
RESP 

a) Observação da 
rotina da unidade 

2,6% 7,7% 30,8% 25,6% 32% 1,3% 0% 

b) Atendimento 
supervisionado de 
pacientes 
 

0% 2,6% 6,4% 20,5% 64,1% 6,4% 0% 

c) Ter atendido seu 
paciente mais de uma 
vez 
 

2,6% 2,6% 6,4% 15,4% 60,2% 12,8% 0% 

d) Utilização do roteiro 
de “anamnese 
ampliada” 

1,3% 6,4% 17,9% 21,8% 37,2% 15,4% 0% 

e) Discussão de casos 0% 5,1% 12,8% 25,6% 53,9% 1,3% 1,3% 

f) Utilização do 
caderno de campo 

42,3% 15,4% 28,2% 6,4% 5,1% 1,3% 1,3% 

g) Realização de 
visitas domiciliares 
(prestação de 
cuidados, orientações, 
etc.) 
 

9% 3,8% 6,4% 2,6% 7,7% 65,4% 5,1% 

h) Participação em 
outras atividades 
realizadas na unidade 
de saúde 

7,7% 5,1% 9% 12,8% 12,8% 50% 2,6% 

i) Avaliação do tutor a 
respeito de seu 
desempenho/ 
devolutivas 

5,1% 1,3% 7,7% 12,8% 64,1% 6,4% 2,6% 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar como sujeito da pesquisa 

“Estratégias pedagógicas no ensino da Clínica Ampliada na Atenção Primária à 
Saúde: Percepções e vivências dos alunos de graduação médica”. Este estudo 

é de minha responsabilidade, Mariana Pavan, psicóloga da Faculdade de Medicina 

de Botucatu (FMB), tendo como orientador a Prof. Dr. Antonio de Pádua Pithon 

Cyrino, docente do Departamento de Saúde Pública da FMB e tem como objetivo 

compreender as vivências e percepções dos alunos acerca das estratégias 

pedagógicas adotadas no curso, especificamente na disciplina de Interação 

Universidade Serviços de Saúde e Comunidade (IUSC) do 3º ano médico. 

Para tanto, é necessário que você responda a uma entrevista e/ou 

questionário elaborado pelos pesquisadores a respeito de sua vivência no IUSC. No 

caso das entrevistas, estas terão duração aproximada de 40 minutos, serão 

gravadas e transcritas. Ao final do estudo, a gravação (material em áudio) será 

deletada dos arquivos. No caso dos questionários, o tempo médio para responder as 

questões é estimado em 20 minutos. O desconforto que poderão sentir neste estudo 

refere-se ao tempo e energia dispensados a responder as questões, justificado, 

porém, pelo benefício que a pesquisa poderá trazer para a qualificação do processo 

de ensino-aprendizagem para a formação de profissionais da saúde. É garantido o 

sigilo e o anonimato.  

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 

endereço dos pesquisadores e do Comitê de Ética em Pesquisa, podendo tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 

 

Eu,_______________________________________, portador do RG nº 

__________________________ concordo em participar como sujeito da pesquisa 

“Estratégias pedagógicas no ensino da Clínica Ampliada na Atenção Primária à 



 Anexos 144 

 

Saúde: Percepções e vivências dos alunos de graduação médica”, 
considerando os esclarecimentos contidos neste termo. 

 
_____________________                                    _______________________ 

               Aluno                                                                         Entrevistador (a) 

 

Pesquisadora: Mariana Pavan, Av. Camilo Mazoni, 1055, apto. C11 – tel. 

3880-1029  

e-mail: mpavan.fmb@gmail.com 

Orientador: Antonio de Pádua Pithon Cyrino, Rua Reverendo Francisco Lotufo, 

695, Tel. 3882-3864, e-mail: acyrino@gmail.com 

 
Qualquer dúvida adicional, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa, através do telefone: (14) 3811-6143. 

 
 
 
 
 



 Anexos 145 

 

 
ANEXO 2 
Aprovação Comitê de Ética 
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ANEXO 3 

 
Roteiro de anamnese utilizado pelos alunos da disciplina IUSC-III, divididos 

segundo: caso novo; retorno agendado; retorno para reavaliação. 
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