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RESUMO 

Introdução: A percepção gerada pela convivência entre os estudantes e os diversos 

profissionais que compõem as equipes de saúde tem a capacidade de desenvolver 

atitudes e habilidades a partir da experiência adquirida por meio da vivência com a 

realidade social. Dessa forma, o presente trabalho tem como enfoque investigar a 

dimensão dos impactos proporcionados para os acadêmicos de medicina de acordo 

com suas percepções através de suas vivências e sua repercussão no atendimento 

humanizado e integral dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: 

Analisar a dimensão da introdução precoce do aluno de medicina da rede de ABS 

(Atenção Básica em Saúde) do município de Alagoas como forma de aproximar a 

universidade e os alunos dos serviços de saúde. Métodos: Trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo com finalidade de obtenção de maiores 

informações do que se poderia conseguir isoladamente, a partir da aplicação de 

questionário com perguntas direcionadas ao contexto da presente investigação para 

os estudantes do curso de medicina do Centro Universitário Tiradentes - UNIT AL do 

1º, 5º e 8º períodos, bem como revisão de literatura acerca do tema. Resultados: 

Do universo de 220 alunos referentes aos períodos supracitados, participaram da 

pesquisa 112 acadêmicos por meio do formulário via internet e whatsapp. Tal 

questionário foi composto por 10 perguntas de caráter objetivo e discursivo, tendo 

como foco a percepção dos estudantes de medicina dentro das unidades de saúde. 

Em suma, após a análise das respostas, ficou claro que a inserção dos estudantes 

dentro das unidades de saúde estabelece uma ligação entre o SUS, a universidade, 

os profissionais de saúde e a comunidade por meio de ações articuladas às 

necessidades da população e às demandas práticas da atuação estudantil. 

Conclusão: a inserção dos acadêmicos de medicina nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) estimula uma abordagem biopsicossocial do paciente, bem como 

proporciona aos estudantes o aprimoramento das habilidades técnicas e sociais.  

Palavras-chave: Medicina, Práticas Educativas e Humanização  
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ABSTRACT 

Introduction: The perception generated by the coexistence between students and 

the various professionals who make up the health teams has the ability to develop 

attitudes and skills from the experience acquired through living with social reality. In 

this way, the present work focuses on investigating the dimension of the impacts 

provided to medical students according to their perceptions through their experiences 

and their impact on the humanized and comprehensive care of users of the Unified 

Health System (SUS). Objective: To analyze the dimension of the early introduction 

of medical students to the ABS network (Primary Health Care) in the city of Alagoas 

as a way of bringing the university and students closer to health services. Methods: 

This is a qualitative and quantitative research with the purpose of obtaining more 

information than could be obtained in isolation, from the application of a 

questionnaire with questions directed to the context of the present investigation for 

the students of the medical course of the Center Tiradentes University - UNIT AL of 

the 1st, 5th and 8th periods, as well as a literature review on the subject. Results: 

From the universe of 220 students referring to the aforementioned periods, 112 

academics participated in the research through the form via the internet and 

whatsapp. This questionnaire consisted of 10 objective and discursive questions, 

focusing on the perception of medical students within the health units. In short, after 

analyzing the answers, it became clear that the insertion of students within the health 

units establishes a link between the SUS, the university, health professionals and the 

community through actions articulated to the population's needs and demands. 

student performance practices. Conclusion: the insertion of medical students in 

Basic Health Units (UBS) encourages a biopsychosocial approach to the patient, as 

well as providing students with the improvement of technical and social skills.  

Keywords: Medicine, Educational Practices and Humanization 
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INTRODUÇÃO 

  

O binômio educação e saúde tem sido foco e objetivo de várias transformações 

no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de reestruturar o processo de 

ensino/aprendizagem destinado a diferentes áreas da formação profissional 

(BRASIL, 2019). No âmbito da medicina, a inserção dos estudantes dentro das 

unidades de saúde por meio da disciplina Integração, Ensino, Serviço e Comunidade 

- IESC estabelece uma ligação entre o SUS, a universidade, os profissionais de 

saúde e a comunidade por meio de ações articuladas às necessidades da população 

e às demandas práticas da atuação estudantil. Integrar o acadêmico de medicina 

desde o início de sua formação nas comunidades permite a construção de um perfil 

biopsicossocial precoce, já que estabelece a correlação do atendimento humanizado 

voltado para o paciente em sua totalidade, construindo um história clínica que vise, 

além da queixa biológica, a queixa social e psicológica, visto que, esse conjunto de 

fatores quando bem trabalhados tanto pelo profissional médico como pelo paciente, 

torna o diagnóstico e o tratamento eficaz (MACHADO, WANDERLEY,2019).  

A percepção gerada pela convivência entre os estudantes e os diversos 

profissionais que compõem as equipes vigentes, tais como enfermeiros, 

fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, entre outros, bem como com os 

usuários que frequentam a unidade, tem a capacidade de desenvolver atitudes e 

habilidades a partir da experiência adquirida por meio da vivência com a realidade 

social, seja ela a do paciente, a dos profissionais ou a do estruturado ambiente de 

trabalho em questão. Essa experiência tende a ampliar as Políticas de Saúde e a 

colocar em prática os Princípios do SUS (OLIVEIRA et al,2019). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como enfoque investigar a dimensão dos 

impactos proporcionados para os acadêmicos de medicina de acordo com suas 

percepções através de suas vivências e sua repercussão no atendimento 

humanizado e integral dos usuários do SUS, a fim de esclarecer se houve melhora 

nas habilidades teóricas e práticas para os atendimentos, bem como se houve 

efetividade em diagnosticar e tratar os pacientes a partir da visão biopsicossocial. 

Além disso, a investigação também terá como foco o reconhecimento da 

contribuição do acadêmico para a melhora da qualidade de vida e promoção da 

saúde em relação à comunidade, visto que a participação do estudante não se 
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encontra apenas nos atendimentos, mas também nas rodas de conversa com temas 

diversos entre os usuários, a fim de proporcionar saúde, educação, conhecimentos 

gerais e prevenção de doenças. 
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OBJETIVO PRIMÁRIO 

  

Analisar a dimensão da introdução precoce do aluno de medicina da rede de 

ABS (Atenção Básica em Saúde) do município de Alagoas como forma de aproximar 

a universidade e os alunos dos serviços de saúde.  
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OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

  

Destacar a importância dos impactos proporcionados aos acadêmicos de 

medicina do 1°, 5° e 8° período com a comunidade a partir da vivência nos serviços 

de saúde. 

Identificar as contribuições dos estudantes na construção do conhecimento à 

população, se têm proporcionado uma maior qualidade e efetividade na promoção 

de saúde e prevenção de doenças. 
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METODOLOGIA 

  

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo com finalidade de 

obtenção de maiores informações do que se poderia conseguir isoladamente 

considerando que a pesquisa qualitativa “preocupa-se, com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais” e pesquisa quantitativa “recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33).  

 Os estudantes do curso de medicina do Centro Universitário Tiradentes - UNIT 

AL do 1º, 5º e 8º períodos foram convidados a participar, através da internet e 

grupos de whatsapp, de uma pesquisa. A partir do momento em que o projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE - 

61019622.9.0000.5641) no dia 29/07/2022, foi iniciada a coleta de dados, por meio 

do envio do link de acesso ao formulário.  

A aplicação do questionário com perguntas direcionadas ao contexto da 

presente investigação teve como base um universo de 220 alunos referentes a 3 

(três) semestres, para assim, analisar os acadêmicos que adentram à instituição e 

que têm o primeiro contato com a Unidade de Saúde; os alunos que estão no meio 

do curso e que já possuem uma experiência dentro da Unidade; e os alunos no 

último período de vivência da IESC, antes do internato. Ao acessar o link, os 

estudantes tiveram a opção de aceitar ou não o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e, quando aceito, dar continuidade à pesquisa respondendo ao 

questionário.  

O público alvo preencheu o questionário desenvolvido pelos próprios 

pesquisadores com perguntas à respeito da importância do contato com pacientes 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), da percepção sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e suas demandas, da relevância para o desenvolvimento das técnicas 

semiológicas e conscientização da ética profissional, do acompanhamento do 

trabalho dos profissionais, acolhimento e orientações recebidas pelos mesmos, bem 

como da  utilidade do atendimento multidisciplinar para proporcionar melhorias na 

assistência e qualidade de vida dos pacientes, além do estabelecimento da 
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concepção de humanização. Por fim, os acadêmicos tiveram que escolher três 

elementos que são fundamentais para alcançar o máximo de desenvoltura e 

aprendizagem durante suas vivências.  

A coleta foi encerrada com um total de 114 respostas, cumprindo a definição 

mínima da amostra de pesquisa que teve como objetivo alcançar 50% + 1 do 

universo quantitativo. Por meio dos critérios de inclusão e exclusão, foram obtidas 

112 respostas válidas, ao passo que duas pessoas recusaram-se a aceitar o TCLE. 

As respostas foram organizadas em uma tabela única no Microsoft Office Excel, para 

que fossem organizadas em seus respectivos gráficos os quais foram explanados 

por meio de uma análise estatística descritiva, e assim, definiram a importância da 

pesquisa e de estudos futuros a respeito desse tema de suma relevância no 

contexto da formação acadêmico-profissional.  
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RESULTADOS 

   

Após a leitura e aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), participaram da pesquisa 112 acadêmicos por meio do formulário via 

internet e whatsapp, intitulado "Inserção de Acadêmicos de Medicina nas Unidades 

Básicas de Saúde em Maceió - Práticas Educativas em Saúde e Humanização". Tal 

formulário foi profusamente divulgado durante um período de 2 meses e, ao final do 

prazo, o mesmo foi encerrado para obtenção dos dados necessários.  

O primeiro questionamento refere-se à importância do contato do estudante com 

pacientes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) já no 1º período do curso de 

Medicina. Conjuntamente com a Associação Brasileira de Educação Médica 

(ABEM), Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e as 

Diretrizes para o Ensino na Atenção Primária à Saúde na Graduação em Medicina, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) possibilitaram às universidades a 

construção de projetos pedagógicos de cunho contemporâneo, ao passo que 

permitiram a descentralização do ensino médico para além dos hospitais. Dessa 

forma, segundo Demarzo M, Almeida R, Marins J et al, o estudante é beneficiado na 

sua complexidade clínica e cultural, ao passo que lhe é possibilitada "uma 

compreensão da rede intersetorial de atenção e cuidados em saúde", bem como "o 

desenvolvimento de uma prática clínica integrada, possibilitando a 

interdisciplinaridade". 

Os acadêmicos tiveram como opção de resposta escolher se consideram muito 

importante ou se não é importante. Do total, 99,1% considerou muito importante e 

0,9% considerou que não é importante, como demonstrado no gráfico abaixo: 
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   O segundo questionamento foi voltado para a vivência do estudante com os 

pacientes e os profissionais de saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e sua 

relevância para proporcionar uma mudança substancial na sua percepção sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Demarzo M, Almeida R, Marins J et al fomentam 

que por meio de mecanismos que corresponsabiliza ao estudante o cuidado, 

atrelado a uma contribuição eficaz para o serviço de saúde em questão, com 

integração de prática e teoria, problematização da realidade e reflexão sobre a 

prática profissional e condições de trabalho, é possível compreender o 

funcionamento das redes de saúde e, através de estratégias didáticas, transformar 

sua concepção a respeito do SUS.  

Os estudantes tiveram como opção de resposta considerar se é  muito relevante 

ou não. 99,1% optou por ser muito relevante e 0,9% optou por não ser relevante, 

como apontado no gráfico abaixo: 
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Quanto ao terceiro questionamento, o mesmo objetivou a percepção dos 

acadêmicos em relação ao acompanhamento das demandas de saúde nas UBS, no 

que se refere a efetividade dos princípios e diretrizes do SUS. O desenvolvimento de 

competências que tenham como eixos estruturantes tais princípios e diretrizes deve 

compreender a abordagem individual, comunitária e familiar, ambas de forma 

integrada. Nesse sentido, as práticas de saúde devem estar pautado nos princípios 

da universalidade, equidade e integralidade (BRASIL 2009), algo que, via de regra, 

não é executado em todos os serviços do país, comprometendo, dessa forma, a 

visão do acadêmico em relação à efetividade dos mesmos nos serviços. Os 

estudantes tiveram que considerar se há efetividade plena ou se não há efetividade. 

Do total, 55,9% considerou que há efetividade plena, enquanto 44,1% considerou 

que não há efetividade, como apresentado no gráfico abaixo:  
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        O quarto inquérito teve como base analisar o ponto de vista dos estudantes 

para dimensionar se acompanhar o trabalho dos profissionais de saúde nas UBSs 

foi relevante e útil para seu processo de formação profissional, tendo como 

pressuposto a humanização na assistência à saúde. "É fundamental a participação 

do médico especialista em MFC (com residência médica ou título de especialista na 

área) como docente e preceptor, em parceria com outros profissionais com vivência 

e competência em APS" (Demarzo M et al), ou até médico com experiência na área, 

a fim de transferir aos estudantes seus conhecimentos técnicos e, dessa forma, 

contribuir significativamente para o processo de formação, ao passo que o 

acadêmico é favorecido ao atuar em um ambiente multidisciplinar, "desenvolvendo 

uma prática clínica integrada e contextualizada, que é centrada nas pessoas e 

comunidades, possibilitando a interdisciplinaridade" (Demarzo M et al).  Do total de 

respostas, 95,5% considerou relevante e 4,5% considerou que não foi relevante, 

como denotado no gráfico abaixo:  
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        A próxima indagação para os acadêmicos visou a análise de sua ótica pessoal, 

ao passo que questionou se os mesmos se sentiram acolhidos e foram bem 

orientados pelos profissionais que trabalham nas UBSs. A PNH desvenda que, 

apesar das várias dimensões com as quais humanizar a saúde se compromete, em 

especial os vários obstáculos enfrentados para garantir o direito à saúde e a defesa 

à vida, o acolhimento tem o poder de estabelecer relações de confiança, 

responsabilidade e respeito entre os profissionais, usuários e estudantes, ao passo 

que 

contribui para a promoção da cultura de solidariedade e 
para a legitimação do sistema público de saúde. 
Favorece, também, a possibilidade de avanços na aliança 
entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em 
defesa do SUS como uma política pública essencial da e 
para a população brasileira. 

 
Do universo das respostas, 64,5% respondeu que “sim, fui bem acolhido e 

bem orientado”; 18,2% respondeu que “sim, fui bem orientado mas não me senti 

bem acolhido”; 12,7% respondeu que “sim, fui bem acolhido mas na2o fui bem 

orientado”; e 4,5% respondeu que “não”, como espelhado no gráfico abaixo: 
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Em seguida, foi interrogado aos alunos sobre o quão relevante e útil o 

acompanhamento dos atendimentos no âmbito da assistência à saúde nas UBSs 

possibilitou o desenvolvimento das técnicas semiológicas. Por meio da vivência dos 

estudantes, também desde o primeiro período do curso, com a matéria Habilidades 

Clínicas, técnicas foram ensinadas, e, atreladas às práticas vivenciadas nas UBSs, 

foi possível adquirir e aprimorar a semiologia. Pode-se citar, a partir das experiências 

acadêmicas, habilidades que intercalam o manejo de atividades menos complexas, 

tais como ação em saúde com a comunidade, aferição de pressão, medição de 

glicemia, até técnicas um pouco mais complexas, tais como o treinamento em 

ausculta cardíaca e pulmonar e prescrição. Conforme Almeida R et al, a inserção 

dos estudantes nas APSs tem como objetivo ir além do estágio observacional, 

possibilitando a construção de habilidades técnico-semiológicas, a fim de dinamizar 

o processo de ensino-aprendizagem, a partir da troca de conhecimentos entre os 

acadêmicos e os profissionais nos atendimentos. Do total de respostas avaliadas, 

85,3% considerou que foi muito relevante, já 14,7% respondeu que não foi muito 

relevante, como exibido no gráfico abaixo:  
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        A sétima inquirição teve como finalidade questionar aos acadêmicos se as 

aulas sobre a humanização nos serviços de saúde foram relevantes e úteis para o 

seu entendimento sobre a questão da ética profissional. O projeto pedagógico do 

curso (PPC) do Centro Universitário Tiradentes - UNIT AL está embasado em 

metodologias ativas de ensino voltadas para o estudante, em especial o modelo de 

aprendizagem baseado em problemas (ABP) e  Integração, Ensino, Serviço e 

Comunidade (IESC), tendo seu eixo pedagógico estruturado no ensino tutorial, 

habilidades clínicas, morfofuncionais e de comunicação e a IESC, em concordância 

com as DCNs. Tais disciplinas, com exceção das morfofuncionais, disseminam de 

forma ampla e realista a temática referente à humanização e ética profissional, ao 

passo que, por meio de reflexões críticas e comparações com a prática e teoria, 

possibilitam ao aluno compreender em quase sua totalidade a relevância de tal 

temática para seu processo de formação, bem como para a contribuição positiva que 

esse conhecimento gera em seu perfil profissional egresso.  

Das respostas obtidas, 93,6% definiu como “muito relevante” e, em 

contrapartida, 6,4% considerou que “não foi relevante”, como relatado no gráfico 

abaixo: 
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        O seguinte inquérito buscou revelar como a vivência nas UBSs atrelada à 

visão do paciente como um ser biopsicossocial possibilitou aos acadêmicos, por 

meio de suas considerações com a vida em sociedade, estabelecerem a sua 

concepção de humanização. Sob a ótica de Oliveira BRG, Collet N e Viera CS, 

humanizar consiste em "estender e distribuir, integral e igualitariamente à 

humanidade uma série de benefícios e resultados considerados propriedades sine 

qua non da condição humana". A humanização em saúde, nada mais é do que 

incentivar a colaboração interdisciplinar multiprofissional, com participação diligente 

e animosa dos pacientes/usuários, de forma que se estabeleçam redes de diálogos 

com a finalidade de promover prevenção, cura e reabilitação. Além disso, humanizar 

os vínculos têm como eixo principal estabelecer características e valores que 

tenham como objetivo a permissividade no melhor das relações.  

A questão foi de cunho expressivo, ao passo que os estudantes puderam 

escrever a respeito de suas opiniões acerca do que foi abordado. Dessa forma, as 

palavras mais utilizadas foram: empatia, respeito, acolhimento, biopsicossocial, 

individualização, integralidade, equidade e ética. 
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        A penúltima argumentação pretendeu designar o quão relevante e útil é o 

atendimento multidisciplinar para proporcionar a qualidade de vida dos pacientes e o 

bem estar da comunidade. Pode-se entender como atividade multiprofissional 

aquela em que "existem profissionais de diferentes áreas atuando conjuntamente, e 

a articulação dos trabalhos especializados não é problematizada" (Marina Peduzzi, 

2001). O atendimento multidisciplinar na saúde consiste em individualizar a 

terapêutica de acordo com a necessidade, de forma holística, visando abranger 

todas as esferas e enxergando o indivíduo como um ser biopsicossocial. Se assim 

for feito, é possível proporcionar com sucesso melhorias nas condições de saúde 

dos pacientes e da comunidade.   

Destarte, as respostas contemplaram positivamente ao que foi questionado, 

com 100% dos acadêmicos escolhendo a opção “muito útil e relevante”, como 

simbolizado no gráfico abaixo: 
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Por fim, foi solicitado aos interrogados que selecionassem três elementos que, 

de acordo com sua visão, fossem fundamentais para alcançar o máximo de 

desenvoltura e aprendizagem dos acadêmicos de medicina durante as vivências nas 

UBSs. Define-se como aprendizagem "um processo de assimilação de determinados 

conhecimentos e modos de ação física e mental, organizados e orientados no 

processo ensino-aprendizagem" (Gomes M, Francisca M, De E et al). Apesar de ser 

um processo contínuo, que perpassa o tempo e as situações, quando referente ao 

âmbito acadêmico, a aprendizagem possibilita aos estudantes adquirir desenvoltura 

profissional, pessoal, técnica e científica, favorecendo a criação de um perfil egresso 

rico em diversificações por meio de suas aquisições teóricas e práticas e 

qualificações.  

Do total de respostas, as características mais evidenciadas foram humanismo, 

correspondendo a 54,5%; proatividade e sensibilidade social, correspondendo a 

53,6%; e ética, correspondendo a 45,5%, como representadas no gráfico abaixo: 
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DISCUSSÃO 

 

O Brasil é uma nação marcada por mobilizações sociais que culminaram em 

mudanças no âmbito da saúde pública do nosso país. O marco foi o Movimento da 

Reforma Sanitária que promoveu transformações significativas em busca da 

melhoria das condições de vida da população. A 8 Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986, foi fundamental para estabelecer os princípios norteadores do 

atual Sistema Único de Saúde (SUS), que foi institucionalizado enquanto dever do 

Estado com a Constituição Federal de 1988 e com a promulgação da Lei 8.080/90 

mediante regulação dos direitos sociais no âmbito Estatal com a universalização do 

direito à saúde. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 explicita em seu princípio 

fundamental, no artigo 196, a base jurídica da política de saúde e o processo de 

organização do SUS no Brasil. A saúde é abordada como um direito de todos e um 

dever do Estado, devendo este cumprir com sua responsabilidade política e social 

de assegurar a melhoria das condições de vida e saúde dos diversos grupos da 

população de modo a garantir a universalização do acesso e a integralidade das 

ações. 

Em coadunação com a Lei N 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, 

"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício." Ademais, em seu 1º parágrafo, o 

artigo 2º cita que:  

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 
Humanizar a saúde é relacionar os direitos do paciente e a ética associada ao 

respeito para com o outro a partir do momento em que o olhar profissional é 

direcionado para cada pessoa em sua singularidade, com a sabedoria de que cada 

qual possui necessidades próprias, vivências e valores únicos (Fortes P, 2004). A 

forma do atendimento, a capacidade profissional, o manejo clínico em busca do 

correto diagnóstico e melhor terapêutica, atrelado às condições de trabalho, são 

aspectos que contribuem para a qualidade do sistema, o que se deve fazer presente 
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no contexto para possibilitar ao usuário do SUS um atendimento público eficiente 

(BRASIL, 2001).  

Buscando aprimorar as práticas de humanização na APS, em 2003 foi criado o 

programa HumanizaSUS com o objetivo de qualificar a saúde pública no Brasil e 

incentivar trocas solidárias a partir da efetivação dos princípios do Sistema Único de 

Saúde. Por meio desse, entende-se que humanização "é a valorização dos usuários, 

trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde". Isso promove 

autonomia e ampliação das oportunidades, ao passo que torna possível transformar 

as diversas realidades vivenciadas por cada um, transcendendo a formação de 

vínculos, ideia de coletividade e responsabilidade compartilhada (BRASIL, 2013).   

O binômio educação e saúde tem sido foco e objetivo de todas as 

transformações no SUS a fim de reestruturar a educação dos profissionais, por meio 

de uma reforma e implementação de programas voltados para a formação médica, 

de uma forma generalista e tendo o sistema como eixo estruturante da prática 

profissional.        

O foco da Política Nacional de Educação Permanente em saúde vincula-se 

diretamente aos princípios e diretrizes do SUS, visando a construção de uma cadeia 

de cuidados que possibilitem a atenção integral à saúde, para tanto, fundamenta-se 

na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas 

profissionais. Conforme exposto na referida política:  

A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, 
ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 
problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e 
as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação dos 
trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de 
trabalho, e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 
populações (BRASIL, 2009, p.20). 

 
Quanto aos princípios e diretrizes do SUS, a Lei N 8080/90 em seu capítulo II, 

art. 7º, expõe que as ações e serviços, tanto públicos como privados, sejam eles 

contratados ou conveniados, mas que façam parte do SUS, são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes que estão no art. 198 da Constituição Federal, preservando 

os seguintes princípios:  universalidade de acesso, integralidade de assistência, 

preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde,  direito à informação, 

divulgação de informações, utilização epidemiológica, participação da comunidade 

entre outros (Art. 7º, itens I a XIII).  
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Diante das demandas de trabalho e da quantidade insuficiente de médicos em 

algumas regiões, verificou-se a necessidade de ampliar o número destes 

profissionais na saúde pública. Assim, a implementação governamental do 

Programa Mais Médicos (PMM) foi de suma importância para as transformações das 

Diretrizes Nacionais Curriculares (DNCs) dos cursos de medicina atuais. Devido ao 

desinteresse dos estudantes em atuar na Atenção Primária de Saúde (APS) após 

sua formação, a modificação nas DNCs institucionalizou a ampla participação destes 

estudantes nas APS desde o início da graduação, ao passo que visou proporcionar 

uma formação humanizada e generalizada, com enfoque no eixo biopsicossocial. 

As DNCs dos cursos de Medicina têm como enfoque o perfil do médico egresso 

quanto à sua formação generalista, crítica, reflexiva e humanística, além das 

competências e habilidades que os mesmos devem adquirir. É plausível que, dentro 

dessa perspectiva, o perfil profissional esteja pautado em viabilizar, de forma ética, 

ações que visem a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, a 

partir de um atendimento dentro dos mais altos padrões de qualidade, visando a 

resolutividade, tanto no âmbito individual, como coletivo.  

A inserção dos estudantes dentro das unidades de saúde por meio da disciplina 

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade - IESC estabelece uma ligação entre o 

SUS, a universidade, os profissionais de saúde e a comunidade por meio de ações 

articuladas às necessidades da população e às demandas práticas da atuação 

estudantil. 

O Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL ao promover a inserção dos 

estudantes de medicina, desde o primeiro até o oitavo semestre do curso nas APS, 

além de cumprir com seu papel social, propicia uma melhor qualidade na assistência 

à saúde das pessoas do território, principalmente com a atuação conjunta e 

integrada com profissionais de saúde, ao passo que contribui com a formação 

acadêmica, na medida em que os coloca ciente da realidade  social da comunidade, 

tornando-os mais humanos e com olhar mais generalista.  

A aposta é que com a diversificação dos cenários de prática, a convivência com 

as equipes multiprofissionais e a inserção longitudinal na rede, o estudante incorpore 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a construção da atuação 

médica centrada na pessoa e sensível às realidades do sistema de Saúde. 

(OLIVEIRA et al, 2017). A partir dos dados coletados nesta pesquisa, é relevante 

citar que, em quase sua totalidade, os acadêmicos julgaram como pertinente o 
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contato, o acompanhamento das demandas, a vivência, o acolhimento, o 

atendimento multidisciplinar e o desenvolvimento de técnicas semiológicas, não só 

para a construção do perfil profissional egresso, mas também para a concepção de 

um atendimento que vise o paciente como um ser biopsicossocial.  

Em contrapartida, no que tange à aplicabilidade dos princípios e diretrizes do 

SUS, boa parte considerou que não há efetividade. Isso pode ser justificado por 

fatores externos e internos que, como resultado, podem levar ao não 

aperfeiçoamento do sistema e, consequentemente, à desconstrução do atendimento 

e da visão do paciente em sua totalidade, não equilibrando os pilares biológicos, 

psicológicos e sociais, o que, de forma negativa, pode interferir em sua terapêutica.  
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CONCLUSÃO 

  

        Conclui-se que, a inserção dos acadêmicos de medicina nas UBSs desde o 

início de sua formação, incentiva uma abordagem humana e integral do indivíduo, 

para que o estudante compreenda a sua responsabilidade, bem como os impactos 

que serão causados em seu desenvolvimento acadêmico e pessoal, e que, dessa 

forma, ele possa contribuir com a melhoria das condições de bem-estar e qualidade 

de vida, atuando na promoção e prevenção das doenças por meio das atividades de 

educação em saúde desenvolvidas junto à comunidade. Como reflexo, os usuários 

expõem uma mudança no comportamento e consequentemente um maior interesse 

em cuidar de si.  
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