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Das lições diárias de outras tantas pessoas 

 

E é tão bonito quando a gente entende 
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Que nunca está sozinho por mais que pense estar 
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RESUMO 
 

Poles TPG. Percepção dos internos e recém-egressos do curso de Medicina da 

PUC-SP sobre sua formação para atuar na Atenção Primária à Saúde.  

 

Introdução: a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC/SP 

iniciou, em 2006, uma reforma curricular do Curso de Medicina e um novo Projeto 

Pedagógico baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina de 2001(DCN). Nesta organização curricular, a Prática em Atenção à 

Saúde é um módulo horizontal com seus eixos desenvolvidos do 1º ao 6º ano, tendo 

a problematização como estratégia central de ensino-aprendizagem, realizado em 

vários cenários de prática, priorizando a AP. Objetivo: avaliar se o aluno de 

medicina, no final do curso e recém-egresso, se julga preparado para atuar na APS, 

identificar os pontos positivos e negativos da sua formação e contribuir para os 

ajustes necessários identificados por este estudo, para melhorar o curso de 

medicina da FCMS da PUC/SP. Método: Questionário aberto e com questões de 

múltipla escolha em escala Likert respondido por 66 internos e 08 recém-formados.  

Resultados: 58% dos participantes se sentem bem preparados e 14% muito bem 

preparados para atuar na AP como generalista, de maneira humanista, crítica e 

reflexiva, com competências para desenvolver ações de prevenção, promoção e 

reabilitação de saúde, de acordo com a hierarquização do SUS e valorizando o 

trabalho multiprofissional. Foram considerados pontos positivos: a inserção do aluno 

na AP, desde o início do curso, favorecendo a humanização da relação médico–

paciente e o conhecimento das doenças mais prevalentes. Os pontos mais 

negativos relatados foram: pouco atendimento médico, ao longo do estágio, visitas 

domiciliares sem a presença do preceptor e a desvalorização da APS. Conclusões: 

Os internos, no final do curso, sentem-se preparados e seguros para atuar na AP na 

forma preconizada nas DCN e oferecem sugestões críticas para melhorar o 

ensino/aprendizagem neste cenário. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Educação Médica, Avaliação 

Educacional. 



 
 

 

  

ABSTRACT 

 

Poles TPG. Assessing the interns opinion about their skill to work at Primary Care of 

the Unified Health System in Brazil. 

 

Background: The medical course of the Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) started in 2006 a curricular reform introducing a new pedagogic 

project based on the 2001 National Curricular Guidelines for the Graduation Course 

in Medical Schools and centred in active methods of teaching/learning. In this 

curriculum, Practice in Health Attention (PHA) is a horizontal module carried out, from 

the first through sixth year, in several practice scenarios, prioritizing Primary Care 

(PC). Objective: To evaluate according to the 6th year interns if the medical course, 

particularly the PHA, ensures the required skills to work as a generalist physician at 

the PC of the Unified Health System (UHS). Methods: A structured questionnaire 

with multiple choice questions in Likert scale and three open questions were 

answered by 66 interns and 8 recently graduated medical doctors. Results: 

Participants consider that they are well prepared (58%) or very well prepared (14%) 

to work at the PC as a generalist, being humanistic, critic and reflexive, with skills to 

conduct actions in health prevention, promotion and rehabilitation according to the 

UHS hierarchy, and valuing multi-professional interaction. Students consider as 

curriculum positive points: the insertion at the PC since the beginning of the course, 

favouring the humanization of doctor/patient relationship and the knowledge of the 

most prevalent diseases. As negative points they reported: inadequate structure at 

the PC to receive the students; they feel less prepared to solve common complaints; 

few activities in multi-professional teams; little knowledge about the functioning 

structure of the UHS and home visiting without the teacher. Conclusions: After the 

curriculum reform, interns at the end of the course feel themselves prepared and 

secure to work at the PC of the UHS in the way proclaimed in the National Curricular 

Guidelines and the Pedagogical Project of the PUC-SP medical course, and offer 

critical suggestions to improve teaching/learning at this scenario. 

Keywords:  Primary Health Care, Medical education, Educational evaluation 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 2004, me formei médica pela Universidade do Oeste Paulista de Presidente 

Prudente e, em 2005, em Sorocaba, iniciei meu percurso na saúde pública, paixão 

desde a faculdade. Foi na Unidade Básica de Saúde que encontrei o caminho que 

eu gostaria de trilhar, atuando como médica de uma comunidade.  Neste cenário, 

tive a grata oportunidade de conhecer e conviver com pessoas e profissionais que 

além de muito me ensinarem, mudaram os rumos da minha trajetória. 

Durante esta caminhada, realizei uma especialização em geriatria pela Unicamp 

e um aprimoramento em saúde coletiva pela PUC-SP e foi, a partir do convite do 

Prof.Dr. Reinaldo Gianini, que acreditou que eu teria potencial para ser preceptora 

dos alunos de medicina na Atenção Primária à Saúde (APS), que comecei, em 2013, 

minha carreira na PUC-SP.  

Com o desejo de melhorar minha formação profissional, para me tornar uma 

melhor educadora, iniciei este mestrado profissional.  

Acolhida pelo Prof. Dr. Fernando Almeida, não me esqueço de nossa primeira 

conversa, quando, juntos, refletimos sobre o tema da dissertação, sempre me 

fazendo entender a importância do significado prático daquilo que eu produziria. Foi, 

então, que decidimos fazer do meu trabalho de dissertação de mestrado uma 

intersecção entre a minha prática, como médica, de estratégia de saúde da família e 

preceptora dos alunos da universidade. Iniciaram-se, então, as longas discussões e 

considerações que findaram nesta pesquisa.  

Orgulho-me muito desta pequena, mas intensa caminhada, em que foi possível 

entender a importância do meu papel articulador entre o ensino e o serviço, 

ressignificando minha prática como profissional da saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação 

Superior do Ministério da Educação e Cultura instituíram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (Res. CNE-CES Nº4, de novembro 

de 2001, atualizadas e modificadas em 03 de abril de 2014),1,2 definindo princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação dos médicos. Essas 

diretrizes têm o objetivo de garantir ao profissional médico egresso uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, com competências e habilidades para 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto 

individuais quanto coletivas. Além disso, “a formação do médico deve contemplar o 

sistema de saúde vigente no país [...]”, utilizando parte de sua prática acadêmica 

nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).1,2 

Neste contexto, o Projeto Pedagógico (PP) do Curso de Medicina, da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – FCMS PUC/SP sofreu uma grande reformulação no ano de 2005, 

iniciado em 2006 e readequado no ano de 2010, principalmente para parear os 

estágios do internato ao projeto vigente. 3 

Na apresentação da última reforma curricular, foi ressaltada a constante 

prática avaliativa e a necessária correção de rumos. Para responder a essas 

demandas, a Coordenação do Curso de Medicina, em consonância com o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) identificou a necessidade de propor [...]”3 algumas 

adequações ao PP, dentre elas, a determinação de que “[...] 30% das atividades do 

internato tenham como cenário de prática o Sistema Único de Saúde (SUS), com 

20% dessas atividades na atenção básica e 10% na urgência”3 O PP designa, ainda, 

a necessidade do exercício da vida acadêmica direcionado na formação de 

profissionais preparados para as complexas demandas sociais com formação geral, 

“[...]capaz de priorizar a promoção da saúde, a prevenção das doenças e a solução 

das afecções mais prevalentes”.3 

O PP da FCMS-PUC-SP valoriza a formação do médico geral, tornando 

obrigatória a vivência de todos os estudantes nos cenários de atenção primárias, 

secundárias e terciárias à saúde, com ênfase em saúde da família e emergências.3 

Na proposta curricular, a “organização deixa de ser por disciplinas e passa a 

priorizar uma organização multidisciplinar por módulos, de forma a garantir a 
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interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade”.2 Assim, cada módulo inclui conteúdos 

de várias áreas do conhecimento habitualmente inter-relacionadas na prática diária. 

Os módulos se expandem e se contraem seguindo as necessidades do processo 

ensino-aprendizagem, que utiliza diferentes atividades e estratégias didáticas. Entre 

estas atividades está a Prática em Atenção à Saúde (PAS), que possui como 

estratégia de ensino-aprendizagem a problematização e tem seus eixos 

desenvolvidos do 1º ao 6º ano de graduação visando, no final do curso, permitir aos 

alunos ter vivenciado a promoção à saúde e proteção específica, diagnóstico 

precoce e tratamento imediato, análise dos programas de atenção integral à 

saúde,realizados em vários cenários de prática, devendo priorizar a atenção primária 

nos quatro primeiros anos, o atendimento no nível secundário aos internos do 5º ano 

e terciário aos internos do 6º ano sem, entretanto, abandonar o nível de atenção 

primária mesmo no internato. 

O foco central dessas mudanças curriculares é a maior valorização dos 

sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, sejam eles docentes, 

estudantes ou profissionais de serviços de saúde onde ocorrem as atividades 

práticas e o estágio curricular supervisionado.4 As metodologias ativas apresentam-

se como uma nova proposta pedagógica para os cursos, destacando-se, no PAS, a 

problematização.  

A primeira referência para essa Metodologia é o Método do Arco, de 
Charles Maguerez, do qual conhecemos o esquema apresentado por 
Bordenave e Pereira (1982). Nesse esquema constam cinco etapas que se 
desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da realidade: Observação 
da Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e 
Aplicação à Realidade (prática)”. “Completa-se assim o Arco de Maguerez, 
com o sentido especial de levar os alunos a exercitarem a cadeia dialética 
de ação - reflexão - ação, ou dito de outra maneira, a relação prática - teoria 
- prática, tendo como ponto de partida e de chegada do processo de ensino 
e aprendizagem a realidade social.

5 

 

A partir do final da década de 80 em diante, destaca-se a Constituição 

Federal de 1988, que determinou ser dever do Estado garantir a saúde a toda a 

população, e, para tanto, criou o Sistema Único de Saúde (SUS), que estabelece o 

acesso universal à saúde, com a oportunidade de reduzir as desigualdades sociais 

da população brasileira. Regulamentado pelas Leis nº 8080\90 e nº 8.142\90, o SUS 

se fortalece no direito a qualquer cidadão brasileiro, e se fundamenta em um modelo 

de hierarquização das ações e serviços de saúde por níveis de complexidade. 
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A proposta é que casos de menor urgência possam ser resolvidos em 

instâncias que não cheguem a centros especializados de alta complexidade, 

melhorando a eficiência e a eficácia de todo o sistema.6 Diante disso: 

[...] o atendimento pelo SUS acontece em três níveis de atenção: no 
primeiro, estão as Unidades Básicas ou Postos de Saúde, a “porta de 
entrada” ao SUS, onde são marcados consultas e exames e realizados 
procedimentos menos complexos. [...] no segundo, entendido como de 
média complexidade, estão as Clínicas, Unidades de Pronto Atendimento e 
Hospitais Escolas, que dão conta de alguns procedimentos de intervenção. 
[...] no terceiro, de alta complexidade, estão os Hospitais de Grande Porte, 
onde são realizadas manobras mais invasivas e de maior risco à vida”.

6
 

 

Assim, o primeiro nível de atenção: 

[...] internacionalmente é nominado de 'Atenção Primária à Saúde' (APS) ou 
Atenção Primária (AP), como uma estratégia de organização da atenção à 
saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e 
sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, 
integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos 
e comunidades. No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma 
Sanitária, levando o SUS [...]a enfatizar a reorientação do modelo 
assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à 
saúde”. “Atualmente a principal estratégia de configuração da AP no Brasil é 
a saúde da família [...], que aprofunda os processos de territorialização e 
responsabilidade sanitária das equipes de saúde, compostas basicamente 
por médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, cujo trabalho é referência de cuidados para a 
população adscrita, com um número definido de domicílios e famílias 
assistidos por equipe.

7
 

 

 Em sua publicação Demografia Médica, no Brasil, de outubro de 2015, o 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) refere que, 

Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 55,5% do total 

de médicos atuam no SUS. “Dos médicos em atividade no Brasil (2014), 59% – ou 

228.862 deles – têm título de especialista. Os outros 159.341 profissionais, ou 41% 

do total, aqui chamados de generalistas, não têm título de especialista emitido por 

sociedade ou via Residência Médica”.8 Como não há vagas de Residência Médica 

para todos, parte desses jovens médicos irá permanecer por muito tempo ou por a 

toda vida profissional como generalista.9 Por isso, entende-se que uma formação 

médica completa, respeitando as Diretrizes Curriculares para a Graduação em 

Medicina encontra ressonância em muitas universidades, como se observa no artigo 

publicado pela Associação Brasileira de Educação Médica, na afirmação de que: 

[...] na rede básica de saúde e espera que sejam resolvidos 80% dos 
problemas de saúde da população [...] e valorizar o ensino na rede básica 
visa atender a uma demanda social inelutável de nosso país, bem como 
ampliar os cenários para práticas tanto de clínica de saúde coletiva e 
também honrar a promessa de bem formar os nossos alunos.

10
 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
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1.1 Problemática 

 

A FCMS da PUC-SP, campus Sorocaba, promoveu uma reforma curricular 

que privilegia a APS como cenário de ensino-aprendizagem do curso de medicina, 

com o objetivo de preparar os futuros médicos para atuar na APS do SUS, porém, a 

instituição ainda não avaliou se a proposta está sendo contemplada na visão dos 

alunos em final de curso e dos egressos que atuam na APS. 

 

1.2 Hipótese 

 

A FCMS da PUC-SP, campus Sorocaba, garante formação adequada de seus 

alunos para atuar na APS como generalistas segundo a percepção dos sextanistas e 

dos recém-egressos. 
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2 OBJETIVOS 
 

Os objetivos deste estudo foram: 

1. Avaliar se o aluno de medicina no final do curso (sexto-ano) e os 

recém-egressos se julgam preparados para atuar na APS; 

2. Identificar os pontos positivos e negativos em sua formação para 

atuação na APS e; 

3. Contribuir para os ajustes necessários do curso de medicina, 

identificados por este estudo. 
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3 METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal com variáveis 

quantitativas e qualitativas. 

A amostra do estudo foi composta por 66 dos 197 alunos do sexto ano do 

curso de medicina, nos anos de 2014 e 2015. Participaram também do estudo 8  dos 

198 médicos recém-egressos do curso que estavam trabalhando na APS, formados 

nos anos de 2013 e 2014. No total houve 74 participantes.  

O período de coleta de dados foi de agosto de 2014 à outubro de 2015. Foi 

aplicado um questionário estruturado com cinco assertivas em escala Likert e três 

questões abertas estimulando os participantes a registrarem os pontos mais 

positivos, os pontos mais negativos e sugestões para melhorar a formação do 

estudante para atuar na APS (APÊNDICE A). 

O questionário foi criado baseado no perfil de competência das DCN(S) na 

plataforma Google Drive, o que facilitou o envio dos questionários por meio 

eletrônico, que foram respondidos por e-mail e a utilização do arquivo (EXCEL) em 

que ficam registradas as respostas para posterior análise. O questionário foi enviado 

ao e-mail individual dos potenciais participantes da pesquisa pelo pesquisador 

responsável e foi precedido do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Ao ler o convite para participar o aluno ou médico recém-formado lia 

necessariamente o TCLE e, caso concordasse em participar, o envio da resposta foi 

considerado como o aceite e assinatura do TCLE. Além das respostas por e-mail, 

alguns questionários foram aplicados e respondidos em salas de aulas ou durante 

atividades práticas, mais frequentemente na APS. Estes foram transcritos para a 

planilha em EXCEL do Google Drive. 

As respostas em escala Likert serão apresentadas como médias e desvios 

padrão, pois como será visto têm distribuição normal, sendo também calculado o 

coeficiente de correlação (r) que avalia a consistência interna das respostas 

comparando-as às demais respostas do mesmo participante.11  

As respostas às questões abertas foram transcritas e organizadas pelo 

software Discurso do Sujeito Coletivo (DSCsoft).12 Primeiramente as respostas 

foram separadas por trechos, revelando a essência do conteúdo do depoimento, 

identificando o fundamento do discurso designando as Expressões-chave. 
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 Posteriormente, sinalizado os sentidos das expressões-chave da maneira 

mais sintética possível, seguiu-se com a escolha das Ideias Centrais, que foram 

divididas por categorias reunindo as ideias semelhantes para construção do 

Discurso do Sujeito Coletivo. Desse modo, a construção do Discurso do Sujeito 

Coletivo foi realizada com as expressões-chave das ideias centrais enquadradas na 

mesma categoria.13 Ao final integra-se as ideais centrais em sentenças que 

expressam na primeira pessoa do singular o significado do ideário coletivo.13 As 

questões serão apresentadas de acordo com a denominação da categoria e o 

Discurso do Sujeito Coletivo elaborado. Entre parênteses estará o número de vezes 

que a expressão-chave aparece nas respostas. 

O projeto de pesquisa, assim como o TCLE, foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE 23752213.2.0000.5373) e o estudo só 

começou a ser realizado após a sua aprovação (APÊNDICE B).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1. Questões Quantitativas 

 

Os dados apresentados a seguir correspondem às respostas às assertivas e 

questões de 1 a 5, com a proposta de resposta em escala Likert. Como pode ser 

visto no gráfico 1, quando questionados sobre seu preparo para atuar como 

generalista na APS, elaborando diagnósticos e tratando as moléstias mais 

prevalentes, 10,8% dos participantes se sentem muito bem preparados; 58,1% 

responderam estar bem preparados; 21,6% nem bem nem mal preparados; 6,8% 

mal preparados e apenas 2,7% muito mal preparados para atuar na APS com essas 

características (gráfico1).  

Gráfico 1 -A representação abaixo relaciona a porcentagem de alunos e o nível 

de concordância quando questionados sobre seu preparo para atuar como 

generalista na AP: 

 

Fonte: a autora. 
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Quando os participantes foram questionados sobre seu preparo para exercer 

a profissão na APS, de maneira humanista, crítica e reflexiva, seguindo as 

orientações das DCNs, 23% responderam estar muito bem preparados; 58,1% se 

sentem bem preparados; 13,5% nem bem nem mal preparados; 2,7% mal 

preparados e 2,7% muito mal preparados para exercer a profissão de médico com 

essas competências (gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - A representação abaixo relaciona a porcentagem de alunos e o nível 

de concordância quando questionados sobre sua formação humanista, crítica 

e reflexiva. 

 

Fonte: a autora 

 

Ao refletirem sobre as competências e habilidades para desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo, de acordo com as orientações das DCNs, 8,1% se percebem muito 

bem preparados; 63,5% bem preparados; 23% nem bem nem mal preparados; 4,1% 

mal preparados e apenas 1,4% muito mal preparados para desenvolver estas ações 

(gráfico 3).  
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Gráfico 3 - A representação abaixo relaciona a porcentagem de alunos e o nível 

de concordância quando questionados sobre o desenvolvimento de 

competências para desenvolver ações na APS. 

 

Fonte: a autora 

Legitimando que o profissional formado deve conhecer as modalidades de 

atenção à saúde, praticadas no país, de acordo com a hierarquização do SUS, 

13,5% se sentem muito bem preparados para atuar na APS com estas 

características; 60,8% referem estar bem preparados; 18,9% nem bem nem mal 

preparados; 5,4% mal preparados e 1,4% muito mal preparados (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - A representação abaixo relaciona a porcentagem de alunos e o nível 

de concordância quando questionados sobre sua formação e o 

reconhecimento das modalidades de atenção à saúde praticadas no SUS e seu 

preparo para atuar na APS. 

 

Fonte: a autora 

 

Sobre a capacidade de entender a relevância e praticar o trabalho 

multiprofissional e inter-profissional com as equipes de saúde, 16,2% percebem-se 

muito bem preparados; 55,4% se dizem bem preparados; 23% nem bem nem mal 

preparados; 1,4% mal preparados e 4,1% muito mal preparados para atuar na APS 

com esta competência. (Gráfico 5) 
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Gráfico 5 - A representação abaixo relaciona a porcentagem de alunos e o nível 

de concordância quando questionados sobre a relevância do trabalho 

multiprofissional e inter-profissional com as equipes de saúde, e seu preparo 

para esta atuação na APS. 

 

Fonte: a autora 

 O gráfico 6 apresenta a avaliação de todas as respostas ao questionário 

estruturado em escala Likert. O fato de as respostas em escala Likert terem 

habitualmente a distribuição normal (conforme gráficos 1,2,3, 4 e 5) permite que se 

faça uma análise quantitativa das respostas, calculando-se médias e desvios 

padrões. No gráfico 6, os valores vão de 1 (pior avaliação) a 5 (melhor avaliação). 

As barras coloridas correspondem às médias e as linhas internas aos desvios 

padrões e "r" o coeficiente de correlação que avalia a consistência interna das 

respostas, sendo considerado aceitável se for > 0,15 (valor máximo é 1). O espectro 

de respostas foi dividido em tercis, o mais baixo (fundo rosa) corresponde à zona de 

perigo, o tercil intermediário (fundo amarelo) zona de alerta e o tercil mais alto (fundo 

verde) zona de conforto em relação ao resultado da avaliação. Observe que todas 

as médias às respostas encontram-se na zona de conforto, ou seja, podemos 
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interpretar que, em média, os participantes consideram que a formação que tiveram 

lhes garantiu habilidades e competências para atuar com segurança na atenção 

primária à saúde, atendendo as orientações das DCNs e do Projeto Pedagógico da 

FCMS da PUC-SP. Esse tipo de análise é bastante útil quando se pretende realizar 

a avaliação em mais de uma ocasião na mesma população ou compará-la a outras 

amostras populacionais. 

Gráfico 6 - Avaliação Quantitativa das Respostas de 1 a 5 do Questionário 

Estruturado em Escala Likert (Apêndice A). 

 

Fonte: a autora. 

As linhas correspondem aos desvios padrões e “r” o coeficiente de correlação. 

Ver o texto com as explicações. 

 

4.2 Questões Qualitativas 

 

Os resultados qualitativos são conteúdos dos 74 Discursos de Sujeitos 

Coletivos produzidos, e se distribuem em 4 grandes categorias e 19 

subcategorias.12,13 As grandes categorias são as sugeridas pelas questões abertas e 

visam os objetivos da pesquisa: pontos positivos; pontos negativos; sugestões dos 
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recém-formados e sugestões dos internos, para atuação na APS.  As subcategorias 

foram divididas por temas acompanhando os temas abordados pelos participantes 

nas respostas abertas e foram: aprendizagem baseada na prática;relação médico 

paciente;promoção de saúde e prevenção de doenças;sustentação teórica;processo 

de trabalho e equipe multiprofissional;olhar ampliado para a realidade social; 

integração teoria e prática; trabalho em grupo; experiência do professor na APS; 

abordagem das doenças mais prevalentes; organização das atividades e projeto 

pedagógico; desvalorização da APS; estrutura geral da UBS; visita domiciliar; 

adesão ao tratamento; cuidado longitudinal; saúde mental; preparo docente e 

valorização do profissional da APS;  PAS na formação e integração ensino-serviço. 

O número de participantes por subcategoria, idéias centrais e seus 

respectivos discursos estão no apêndice C. Aqui será apresentado, entre 

parênteses, o número total de participantes por subcategoria. 

São apresentados, a seguir, a grande categoria, a subcategoria e o discurso 

do sujeito coletivo. 

 

4.2.1 Pontos positivos na formação durante o curso de medicina 

 

4.2.1.1 Aprendizagem Baseada na Prática (48 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi estar em contato com a 

UBS/Rede de Atenção Básica e frequentar PSF, em aulas práticas do PAS desde o 

primeiro ano da faculdade, como na Vila Sabiá, Carlos Amorim e o Pronto 

Atendimento Zona Norte no 6º ano. Conheci as características dos locais de 

atendimento e a estrutura da Unidade Básica. Percebi, nos 6 anos de 

acompanhamento, que a nossa preparação é superior, o que facilita a compreensão 

do funcionamento e resolução de problemas na atenção primária no SUS.  Aprendi 

que quando a atenção básica funciona bem, os serviços de saúde de atenção 2ª/3ª 

são menos solicitados. Participei de todas as ações da UBS como visitas 

domiciliares, acolhimento, consultas médicas e a atuação do médico de família. 

Atendi e acompanhei pacientes em consultas médicas, de programas, aprendendo a 
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diagnosticar e tratar as doenças mais prevalentes, como hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, asma e infecções das vias aéreas superiores”. 

A prática na formação se fortalece como uma metodologia de ensino que 

prepara o acadêmico para a realidade do funcionamento dos serviços de saúde. Ao 

se dar conta da importância da APS e reconhecer o SUS como formador, o 

acadêmico declara a experiência positiva de suas participações, prestigia o trabalho 

do médico de família no módulo PAS, além de romper o aprendizado focado nos 

hospitais e transferi-lo ao atendimento em unidades básicas de saúde. 14  

Envolver-se desde o primeiro ano da faculdade com os cenários da APS 

reforça as possibilidades oferecidas ao aluno, como a realização de consultas 

médicas, visitas domiciliares e acolhimentos.  

 

4.2.1.2 Relação médico-paciente (15 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi o desenvolvimento e 

aprimoramento da relação médico paciente durante as consultas, estabelecendo o 

contato e interação com os pacientes favorecendo minha formação humanista”. 

A diversidade cultural é uma realidade com a qual os médicos de Saúde da 

Família precisam saber administrar em sua prática. Essa mesma diversidade exige 

que o médico seja capaz de aprender novos valores e desenvolver outras 

percepções de saúde-doença. Trata-se de uma aprendizagem indispensável para 

uma intervenção médica eficiente, que perceba o processo do adoecer para aquele 

paciente que se insere numa experiência de fragilidade e ameaça ao seu estado de 

ser saudável e ativo. Deve-se considerar que a não concordância entre médico e 

paciente, quanto ao diagnóstico e tratamento proposto, consequência da divergência 

de valores e crenças, pode implicar na falta de adesão à terapêutica. Isto, 

entretanto, não significa que o médico do PSF tenha de abdicar do saber técnico-

científico que dispõe, mas sim buscar a articulação do conhecimento biomédico ao 

sistema de representações populares e culturais referentes à saúde-doença, de 

forma a garantir adesão ao tratamento. Entre as dificuldades em lidar com os 

aspectos psicossociais, destacamos a limitação em lidar com a dinâmica familiar e 

suas relações, bem como os medos e ansiedades acerca da doença e seus 

sintomas. Portanto, uma boa relação médico-paciente envolve confiança, padrão de 
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comunicação, consideração dos problemas relatados pelo paciente e dos seus 

aspectos biopsicossociais.15 A APS destaca-se em vários estudos por permitir que 

aconteça a tecnologia do encontro. E ainda a manutenção da fidelidade do paciente 

com a fonte regular do cuidado. Em todo caso, o vínculo pressupõe, em primeiro 

plano, uma boa relação médico-paciente, contemplando a formação que a DCN 

propõe. 

 

4.2.1.3 Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças (6 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi o desenvolvimento de projetos 

de intervenção na UBS com foco na prevenção primária e secundária, propiciando 

conhecer as ações e benefícios de promoção de saúde, proteção e prevenção de 

doenças”. 

A APS é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade que 

devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território. Considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade, e 

inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento 

de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável.16 

Entender que intervenções positivas práticas, com projetos de intervenções 

validados pelos trabalhadores das unidades onde estão inseridos, é fortalecer uma 

formação voltada para o SUS, respeitando seus atributos. 

 

4.1.2.4 Sustentação teórica (4 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi a formação teórica, com aulas 

no PAS, envolvendo temas relacionados às áreas básicas de atendimento no SUS”. 
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As sustentações teóricas oferecidas no campus universitário, se caracterizam 

pelo método de ensino tradicional. Mescladas com as metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem elas são aprovadas pelos alunos, são relevantes e 

fundamentais para a compreensão dos principais temas relacionados à saúde 

pública e, por terem características técnicas, a experiência do professor pode 

facilitar o aprendizado do aluno, daí a sua caracterização como ponto positivo na 

avaliação dos participantes. “É a abordagem predominante no país e por isso 

mesmo a mais conhecida. Nas escolas tradicionais, o foco está no professor, que 

detém conhecimentos e os repassa ao aluno”.17 

 

4.1.2.5 Processo de trabalho e equipe multiprofissional (4 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação é estar em contato com a rotina da 

unidade de saúde, facilitando a integração com profissionais da UBS, me fazendo 

entender como deve ser o relacionamento com os demais profissionais da unidade e 

consequentemente o trabalho em equipe”. 

A rotina da unidade de saúde pode ser entendida, neste discurso, como algo 

além dos protocolos e normas. É capaz de ser reconhecida como um momento em 

que acontece os encontros com outros profissionais. Mostra-nos que na APS “a 

organização do processo de trabalho em saúde deve buscar a ruptura da dinâmica 

médico centrada, do modelo hegemônico de organização e forma de trabalho da 

equipe nos micro processos de saúde”.18  

A dinâmica gerencial no interior de um serviço de saúde desvenda o exercício 

realizado pelos trabalhadores, do seu espaço próprio de gestão do seu trabalho. 

Uma revelação que articula assistência com a presença de espaços coletivos e 

público nos quais distintos trabalhos se encontram.19    Uma abordagem do trabalho 

em equipe que contempla a dupla dimensão do processo de trabalho: como ação 

produtiva (de caráter técnico e tecnológico) e como interação social (prática 

comunicativa), facilita todo e qualquer processo de trabalho e insere os alunos nessa 

dinâmica.20 
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4.1.2.6 Olhar ampliado para a realidade social (3 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi conhecer as realidades 

pessoais e familiares diferentes da minha e a realidade de atendimento do SUS, 

pelo contato com os pacientes mais simples”. 

A formação voltada para a humanização, favorecida pelas percepções que a 

problematização permite, observando a realidade, torna o aprendizado significativo e 

responsável por transformações pessoais, carregado de reflexões maduras. 

A construção de trilhas pelo universo de comunidades tão singulares em suas 

culturas implica uma aproximação com essas dimensões tão significativas para a 

compreensão dos processos do adoecer e viver daqueles com quem os profissionais 

trabalham sua ação cotidiana.21 

 

4.2.1.7 Integração teoria e prática (1 participante) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi entender que os problemas do 

PBL incluíam ações que deveriam tomar dentro da unidade básica, incluindo fatores 

humanistas e teóricos para minha formação”. 

Construir um processo de ensino-aprendizagem dialógico e investigativo que 

viabilize a troca de experiências e a construção/reconstrução/significação de 

conhecimentos, movimenta a formação para metodologias ativas, como o PBL 

(Problem-Based Learning ou Aprendizado baseado em problemas).22 

O aprendizado é centrado no aluno, que sai do papel de receptor passivo 

para o de agente e principal responsável pelo seu aprendizado. Os professores que 

atuam como tutores (ou facilitadores) nos grupos têm a oportunidade de conhecer 

bem os estudantes e de manter contato com eles durante todo o curso. O método 

utiliza problemas disparadores, com finalidades específicas, relacionados a sua 

necessidade de aprendizado e objetivos do módulo, sempre relacionado com a 

prática.  

Tradicionalmente, porém, observamos que formação e pesquisa são missões 

sob responsabilidade das instituições de ensino superior e técnico, enquanto os 

cuidados em saúde são atribuições dos organismos responsáveis pela gestão do 
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setor. Importante destacar que cada um desses setores exerce suas atividades com 

autonomia, predominando um modelo de formação dissociado da prática, gerando 

um fosso entre o mundo acadêmico e o „mundo real‟, no qual se materializam as 

práticas de saúde em suas distintas modalidades.23 

 

4.1.2.8 Experiência do professor na APS (1 participante) 

 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi ter professores que trabalham 

na área de saúde preventiva”.  

A formação profissional dos estudantes da área da saúde necessita de uma 

estrutura que permita e facilite o trânsito entre teoria e prática. Neste contexto, os 

docentes devem ser mediadores fundamentais nesta relação, orientando e 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, a participação dos 

serviços de saúde, com seus profissionais desempenhando o papel de preceptores 

e supervisores de estudantes, contribui para a definição e organização das práticas 

dos estudantes e para o desenvolvimento conjunto de suas atividades.24 

 

4.2.2 Pontos negativos na formação durante o curso de medicina 

 

4.2.2.1 Aprendizagem baseada na prática (19 participantes) 

 

DSC:“O ponto mais negativo da minha formação foi pouco treinamento na unidade 

básica com o manejo do paciente, pois nunca atendi nenhum paciente, nem mesmo 

sob a supervisão do professor, principalmente visando a realização de atividades 

como acolhimento e atendimento de consultas agendadas, também não aprendendo 

a referenciar pacientes para PAs (unidades de pronto atendimentos) e ambulatórios 

de especialidades. Com exceção do PAS, poucas vezes acompanhei o atendimento 

domiciliar do médico da família. O aprendizado foi muito mais teórico do que prático. 

Na UBS onde fiz o PAS não havia PSF, prejudicando meu conhecimento na área da 

estratégia de atendimento à saúde. Por outro lado, conhecer UBS, sem médico da 

família, ajudará ainda mais nossa formação. Percebo que não fui inserido na UBS ao 

longo do PAS, sendo uma passagem sempre tangenciando o funcionamento, além 

disso, alguns locais [onde se situam as unidades] são perigosos. Na prática, as 
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coisas não funcionam como deveriam. Tive pouco conhecimento sobre a rotina da 

UBS. Apesar de irmos sempre à UBS acho que nosso tempo foi mal aproveitado. 

Creio que eventuais atendimentos no PA deixaram um pouco a desejar, pois não 

saímos da faculdade totalmente preparados, poderíamos ter participado de mais 

atividades no pronto atendimento em um período mais precoce, como 4º ano.” 

Nota-se pela expressão deste discurso, que a aprendizagem baseada na 

prática é de fundamental importância na formação profissional. Se destaca 

positivamente quando bem aproveitada e, em contrapartida, como uma lacuna, 

quando alguns participantes declaram não terem atendido o paciente, ainda que seu 

contato com a UBS tenha ocorrido nos seis anos de graduação. Pode-se pensar na 

falta de empenho do próprio aluno, ou mesmo do docente.  

Conhecer diferentes unidades de saúde, tanto na atenção primária, onde se 

destaca a ESF, quanto na secundária, é fundamental para favorecer o senso crítico, 

também formado pela observação social. Não se pode deixar de realçar que, os 

campos de estágios da universidade são lugares de alta vulnerabilidade social, 

motivo pelo qual o cenário é indispensável, sobretudo pensando que entre os 

objetivos das DCN estão os de preparar os futuros médicos para a realidade do 

sistema de saúde pública do país. Porém, estes cenários estão longe de serem 

ideais no preceito segurança pessoal.  Os alunos são apresentados à pobreza, 

violência, tráfico de drogas, e daí o sentido de se considerar a saúde em todos os 

aspectos biopsicossociais. Entretanto, os relatos permitem perceber que mesmo se 

aproximando de um campo difícil, complexo e de risco pessoal, há o desejo de 

aproximar-se e aumentar sua prática na APS. 

 

4.2.2.2 Visita domiciliar (18 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi realizar visitas domiciliares, a 

pé, desacompanhadas pelo docente, principalmente no 1º e 3º anos, sem ter o 

mínimo de conhecimento, pois as pessoas esperavam que pudéssemos ajudá-las de 

alguma maneira, mas não tínhamos base nenhuma, faltando programação, 

organização e objetivos para essas visitas”. 
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Apontada como importante vínculo de operacionalização de parte de um 

programa ou de uma política de assistência à saúde presente na sociedade, em 

dado momento, a visita domiciliar concretiza a longitudinalidade, integralidade, 

acessibilidade e a interação entre o profissional e o usuário/família.25 O sentido 

dessa proximidade com a área de atuação vai além dos conhecimentos médicos 

específicos, muitas vezes, esperado pelo acadêmico, já no início do primeiro ano.  

Sobrepõe-se pelos aspectos públicos que, quando entendidos e praticados, facilitam 

a visão ampliada do profissional para a família ou comunidade em risco. Com 

certeza, a presença de um tutor com prática e perfil para essa demanda é 

fundamental e necessária, destacam-se aqui os agentes de saúde, enfermeiros, 

médicos, preceptores das universidades e outros profissionais, que compõem o 

apoio a essa formação e vínculo com a população. 

Por outro lado, o número de alunos por preceptores é acima do previsto, 

dificultando o acompanhamento em todas as atividades práticas de todos os alunos 

ao mesmo tempo. 

 

4.2.2.3 Estrutura geral da UBS (8 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi a falta de recursos, da estrutura 

física e local das UBSs. A UBS não está preparada para receber os alunos, pois não 

há salas disponíveis para realizar atendimentos”. 

A falta de estrutura física adequada para receber os alunos das unidades de 

saúde é uma realidade há muito tempo conhecida no SUS. A carência de salas, 

material de consumo e, às vezes, de recursos humanos, dificultam os atendimentos 

prestados à população, interferindo diretamente no processo ensino-aprendizagem.  

A universidade, em parceria com o município, utiliza os campos de prática 

com o objetivo de formar novos profissionais com o perfil designado pelo PP e que 

também interessa à gestão municipal, estadual e federal. Outra contrapartida da 

universidade é a prestação de serviços à população, responsabilidade direta do 

poder público. O discurso negativo, neste sentido, nos remete à necessidade de 

melhor articular esta parceria universidade-serviços de forma a tornar este cenário 

de aprendizagem e de prática o melhor possível para todos os atores, incluindo os 

usuários, pois isso interessa a todos.  
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4.2.2.4 Organização das atividades e projeto pedagógico (8 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi a falta de organização e 

programação do projeto pedagógico com hierarquização do SUS, levando a falta de 

objetividade das atividades e conhecimento fragmentado da UBS, impactando na 

falta de estruturação das práticas de PAS, com consequente falta de informação no 

lugar que me recebia”. 

Quando há falta de organização e programação das atividades, os processos 

de aprendizagem e de trabalho são prejudicados e não atingem os objetivos 

necessários para a boa formação, influenciando nas relações interpessoais e 

interprofissionais. 

 

4.2.2.5 Desvalorização da APS (7 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi o descaso das atividades 

voltadas à atenção primária por parte de alguns professores e alunos, perpetuando a 

desvalorização do profissional da saúde da família como o médico generalista, os 

professores, alunos e agentes e do setor primário de saúde, gerando a falta de 

preceptores que ensinassem efetivamente. Acredito que frequentei regularmente a 

UBS, de forma improdutiva, nos módulos do PAS, com inúmeras visitas domiciliares 

sem propósito, professores desinteressados, e atividades não voltadas à formação 

médica. Os dois primeiros anos de PAS foram danosos para minha formação, fomos 

largados com preceptores que não se importavam conosco ou com os pacientes, por 

isso a matéria PAS varia em qualidade dependendo do bairro e do professor 

responsável”. 

Entre a educação dos profissionais de saúde observa-se que a formação 

generalista é tradicionalmente pouco valorizada. No caso da medicina, 

desenvolveram-se inúmeras especialidades que têm importante papel nos avanços 

do conhecimento e da tecnologia, mas também provocam um devastador impacto na 

organização da prática médica, fragmentando as intervenções e desestimulando a 

aquisição de conhecimentos científicos comuns.24 
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A APS constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com 

o sistema nacional de saúde, trazendo os serviços de saúde o mais próximo 

possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas, e constitui o primeiro elemento 

de um processo contínuo de atenção.26 Seu impacto de resolutividade deve chegar a 

85%, se praticada por profissionais bem formados e interessados, diminuindo as 

demandas para outros níveis de atenção. 

Como é da natureza humana, sempre haverá diferenças entre pessoas, 

profissionais e professores. Por outro lado, a simples constatação de que há bons e 

maus profissionais em qualquer atividade, saber diferenciá-los e espelhar-se 

naqueles que se credita maior valor, é muito relevante como reflexão para aqueles 

que estão em formação, e terão a oportunidade de reavaliar sua participação e dos 

demais colegas em todo processo de construção coletiva.  

 

4.2.2.6 Sustentação Teórica (6 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo de minha formação foi com relação à parte teórica do 

SUS e quanto aos fluxos de encaminhamento, aulas com temas repetitivos no 

decorrer da graduação, falta de embasamento terapêutico adequado, a faculdade 

tem que oferecer suporte teórico, além disso, não nos integramos aos termos 

genograma e ecomapa”. 

Com destaque negativo, as sustentações teóricas foram aqui citadas, 

devendo ser reavaliadas e aprimoradas. Chama a atenção, pois também foram 

percebidas como pontos positivos. Nota-se que se diferem nas suas colocações, 

pois neste discurso, foram ressaltados temas específicos, que devem ser 

contemplados.  

 

4.2.2.7 Abordagem das doenças mais prevalentes (4 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi a dificuldade na abordagem de 

moléstias muito comuns, acho que o curso de medicina deixou a desejar. Fui mais 

preparado para consultar, diagnosticar e tratar doenças mais complexas na 

faculdade, enquanto que o tratamento das queixas mais corriqueiras ficou 

negligenciado, sendo abordado poucas vezes. Tive poucas oportunidades de 



36 
 

 

  

atender os pacientes atuando no tratamento das doenças prevalentes (ex: doses de 

medicamentos).” 

As causas da demanda por atendimento nos centros de saúde são diversas. 

Entretanto, é importante diagnosticar as principais necessidades da população para 

que o sistema de APS possa se reorganizar, no sentido de solucionar os problemas 

mais prevalentes na população. Estudos de demanda em ambulatórios gerais 

demonstram ainda que, embora seja ampla a variedade dos problemas de saúde, 

existem alguns muito frequentes, responsáveis por cerca da metade de toda a 

demanda trazida pela população. A metade das consultas deve-se a cerca de 30 

diferentes diagnósticos. Em outras palavras, o manejo adequado dos 50 

diagnósticos mais frequentes permite a resolução de mais da metade da demanda 

médica em ambulatórios gerais.27 

Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis constituem o problema 

de saúde de maior magnitude e respondem por mais de 70% das causas de mortes 

no Brasil. As doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, enfermidades respiratórias 

crônicas e doenças neuropsiquiátricas são as principais demandas para atendimento 

na APS.28 

Chama a atenção a contradição para este ponto na formação dos alunos, pois 

este ponto foi citado como deficiência por apenas quatro participantes da pesquisa, 

enquanto um número maior o citou como ponto positivo na formação. Por isso, a 

aparente contradição pode revelar apenas diferenças de percepção ou de 

aproveitamento de oportunidades de aprendizagem por diferentes alunos.  

 

4.2.2.8 Adesão ao tratamento (3 participantes) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi perceber a baixa adesão 

populacional aos tratamentos. Infelizmente, mesmo realizando visitas domiciliares, 

não pude mudar efetivamente o estilo de vida dos meus pacientes, que foram 

capacitados, orientados quanto as práticas adequadas para preservação da saúde 

tanto no âmbito individual, quanto coletivo, dificultando a reabilitação dos pacientes”. 

A adesão do paciente a uma determinada terapia depende de vários fatores 

que incluem, dentre outros, os relativos à relação médico-paciente, às questões 
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subjetivas do paciente, às questões referentes ao tratamento, à doença, ao acesso 

ao serviço de saúde, à obtenção do medicamento prescrito, continuidade do 

tratamento e relação do paciente com a equipe de saúde. Além disso, deve-se 

considerar, também como fator importante, que os pacientes experimentam a 

influência de variados determinantes de adaptação às doenças crônicas que 

dependem da característica de personalidade do indivíduo, dos seus mecanismos 

de enfrentamento de problemas, do seu autoconceito, da sua autoimagem e da sua 

autoestima, da experiência prévia com a doença e/ou doenças e, ainda, das atitudes 

dos cuidadores da área de saúde.29 

Por isso ao fato de os alunos perceberem esta grande dificuldade de adesão 

aos tratamentos propostos, mostra a necessidade de mudanças de atitudes dos 

profissionais de saúde, como deixar de "transmitir" o conhecimento e passar 

promover outras estratégias, tais como ouvir os pacientes e encontrar com eles 

novas propostas e soluções para os problemas de adesão ao tratamento.  Como 

método, a tecnologia do autocuidado deve ser modelo de intervenção, facilitando o 

cuidado compartilhado. Cada indivíduo deverá ser avaliado e um plano terapêutico 

individual havendo o comprometimento de todas as pessoas envolvidas no 

processo, desde usuários até os profissionais de saúde.30 

 

4.2.2.9 Trabalho em grupo (1 de participante) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi que dentro da própria UBS foi 

pouco o desempenho com os grupos (atividades coletivas). Participei mais de 

consultas e menos na atuação com outros profissionais”  

Os grupos são considerados ferramentas importantes para a promoção da 

saúde e para educação em saúde. Além disso, os grupos também são espaços de 

escuta, em que o coordenador pontua e problematiza as falas para dar oportunidade 

para os participantes pensarem, falarem de si e poderem elaborar melhor suas 

próprias questões. Portanto, o grupo passa a ser um conjunto de pessoas que 

interagem com o objetivo de ampliar suas capacidades e alterar comportamentos, 

favorecendo o desenvolvimento da autonomia e o enfretamento das situações. Na 

APS, os grupos se identificam na perspectiva de suas práticas educativas,31 e a 

participação dos estudantes neste contexto é fundamental para sua formação. 
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4.2.2.10 Relação médico paciente (1 de participante) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi perceber que muitos médicos 

não cumprem com seus compromissos, alguns não tratam bem o paciente. Percebi 

que não quero ser como um desses”. 

A importância da relação-médico paciente já destacada por este estudo é 

fundamental para qualquer prática interativa do cuidado. Por isso é importante 

destacar que durante a formação experiências negativas foram apresentadas, 

devendo ser melhoradas. Porém as reflexões críticas servem de ponto de partida 

para o preparar melhor alguns profissionais se preocupando com a formação do 

aluno. 

 

4.2.2.11 Cuidado Longitudinal (1 de participante) 

 

DSC: “O ponto mais negativo da minha formação foi não acompanhar casos a  longo 

prazo”. 

O cenário de aprendizado longitudinal, que apresenta ao estudante o 

acompanhamento com continuidade.14 A continuidade interpessoal, descrita como 

uma relação médico-paciente, na qual o paciente conhece e confia no médico e o 

tem como referência básica para a atenção à saúde. O médico, por sua vez, se 

responsabiliza pela continuidade dos cuidados ao longo do tempo, o elemento 

essencial da atenção primária é a continuidade interpessoal, cuja ocorrência 

depende da presença da continuidade informacional e da continuidade 

longitudinal.32,33 

 

4.2.3 Sugestões dos recém-egressos para melhorar a formação na APS. 

 

4.2.3.1 Aprendizagem baseada na prática (7 participantes) 

 

DSC: “Minhas sugestões para melhorar a formação do estudante de medicina 

preparando-o para a prática profissional da APS, são: maior independência nos 

atendimentos e, se viável, maior passagem (carga horária) como médico generalista 



39 
 

 

nas UBS nos últimos dois anos de formação e inserir o aluno no contexto do PSF, 

pois as aulas práticas são fundamentais para o aprendizado”. 

Ressalta-se neste discurso, a relação equivalente com o ponto mais positivo 

da aprendizagem baseada na prática ser valorizado na APS.  Recém-egressos 

sustentam a importância dos estágios prático nas unidades de Estratégia de Saúde 

da Família, respeitando as propostas curriculares para o curso. 

 

4.2.3.2 Abordagem das doenças mais prevalentes (3 participantes) 

 

DSC: “Minha sugestão para melhorar a formação do estudante de medicina 

preparando-o para a prática profissional da APS é dar maior ênfase na terapêutica 

para os casos mais encontrados nas unidades de saúde, usando esse momento 

para o diagnóstico e tratamento das doenças mais prevalentes, uma vez que não 

temos esse espaço na grade (curricular) ”. 

Também em concordância, este discurso revela que assim como o 

despreparo para abordagem das doenças mais prevalentes estão pronunciadas 

como ponto negativo; os recém-egressos percebem que pode haver melhor 

organização e dedicação na inserção do tema. 

 

4.2.3.3 Relação médico paciente (1 participante) 

 

DSC: “Minha sugestão para melhorar a formação do estudante de medicina 

preparando-o para a prática profissional da APS é explorar a relação médico 

paciente, ponto fundamental da APS”. 

O recém- egresso neste discurso reitera a importância da relação médico-

paciente, propondo mais experiências relacionadas para contribuir com sua prática 

generalista. 

 

4.2.3.4 Saúde mental (1 participante) 

 

DSC: “Minha sugestão para melhorar a formação do estudante de medicina 

preparando-o para a prática profissional da APS é oferecer melhor embasamento 

em saúde mental” 
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A demanda de saúde mental no Brasil é crescente e segundo as novas 

orientações nacionais e internacionais, a maior parte dos egressos de hospitais 

psiquiátricos deve ser absorvida pela atenção primária, com boas perspectivas de 

diagnóstico e acompanhamento. Sendo assim, é indispensável existir uma equipe 

qualificada que detecta o problema na atenção primária e consegue resolver.33 

 

4.2.4Sugestões dos internos para melhorar a formação na APS 

 

4.2.4.1 Aprendizagem baseada na prática (30 de participantes) 

 

DSC: “Minhas sugestões como acadêmico para melhorar a formação na prática da 

APS, são: aumentar a carga horária na APS, propiciando o aumento de número de 

consultas atendidas por alunos, nas grandes áreas como na pediatria, GO e CM, 

principalmente no internato, com a liberdade de trabalhar na UBS como se 

fizéssemos parte da equipe. Frequentar apenas unidades PSF compreendendo o 

sistema de encaminhamento (referência e contra-referência) e serviços de apoio 

como o NASF [núcleo de apoio à saúde da família]. Acredito que até o terceiro ano o 

acadêmico deve rodiziar nos diferentes níveis de atenção à saúde para 

compreender a logística do funcionamento, como expor o aluno ao ambiente de 

Urgência e Emergência, além de rodiziar entre as UBSs, pois há uma grande 

disparidade entre elas”.  

Para boa parte dos acadêmicos, aumentar a carga horária na APS é uma 

estratégia importante na formação, permitindo um maior volume de atendimentos 

médicos, nas unidades. Também sugerem frequentar outros níveis de assistência 

para facilitar a compreensão do sistema de saúde. 

 

4.2.4.2 Sustentação teórica (18 participantes) 

 

DSC: “Minha  sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é ter mais aulas teóricas sobre o SUS, saúde coletiva e comorbidades mais 

prevalentes na APS, com maior objetividade no aprendizado.  



41 
 

 

Neste discurso, chama a atenção a aparente contradição em que um grande 

número de estudantes sugere mais atividades com exposição às práticas médicas 

na APS e outros sugerem mais atividades teóricas sobre o SUS, cabendo ao 

professor ou supervisor identificar as dificuldades teóricas que os alunos percebem 

ao exercerem a medicina na APS e estimulá-los a buscar estas informações em 

pequenos seminários, discussões ou reflexões em momentos específicos das 

atividades realizadas na APS. 

 

4.2.4.3 Preparo docente e valorização do profissional da APS (8 participantes) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da 

APS é a valorização por parte dos docentes da atenção básica pois alguns não se 

mostram interessados em estimular os alunos e nos deixam largados. Noto que o 

atendimento em UBS é visto como a última opção quanto carreira, o que na minha 

opinião reflete o pouco incentivo dado pelos gestores públicos de saúde ao 

profissional médico, com vencimentos e estrutura muito abaixo do mercado. Acredito 

que se os profissionais das UBS fossem professores, teríamos um melhor 

acompanhamento, pois nem todos os colaboradores realmente colaboram. Assim, 

não botem docentes de outras especialidades para dar aula no PAS, eles não 

sabem o que fazem a não ser que eles tenham experiência em atender em saúde 

básica. Além disso, deve-se ter um acompanhamento mais homogêneo dos nossos 

preceptores, e inclusive, ter mais professor por UBS”. 

A função do docente dá sustentação às atividades educativas que se iniciam 

com a familiarização do estudante com o novo processo pedagógico que passa a 

vivenciar. Esta prática educativa estimula o estudante a expor suas ideias, dúvidas, 

sentimentos, conhecimentos e valores, sem medo de ser ridicularizado, punido ou 

sofrer outras conseqüências tão comuns no ensino tradicional.34 Assim, o trabalho 

pedagógico deve fluir numa trajetória estimulante, que possibilite a construção de 

significados, o desenvolvimento de capacidades para o trabalho em saúde, o 

reconhecimento das próprias dificuldades e a elaboração de propostas para a 

superação destas.24 

Encontra-se nesta fala, a desvalorização do médico que atua na atenção 

básica; o desatendimento ao aluno que exerce atividade educativa na APS e a 
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formação inadequada dos professores para exercer a atividade. Já fornecendo 

elementos de melhora da atual condição, como maior número de preceptores com 

experiência na APS. 

 

4.2.4.4 Abordagem das doenças mais prevalentes (6 participantes) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da 

APS é melhorar a conduta e diagnóstico frente as afecções mais prevalentes na 

APS, com atualização terapêutica, aprendendo mais sobre escolha de 

medicamentos e suas doses, tornando-se necessário conhecer melhor os fármacos 

disponíveis na UBS” 

Assim como destaque nos pontos positivos e negativos, as sustentações 

teóricas, devem ser analisadas pelo professor ou supervisor, cabendo identificar as 

dificuldades teóricas que os alunos percebem ao exercerem a medicina na APS e 

estimulá-los a buscar estas informações em pequenos seminários, discussões ou 

reflexões em momentos específicos das atividades realizadas na APS. 

 

4.2.4.5 Visita domiciliar (6 participantes) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é que o preceptor participe ativamente das visitas domiciliares com os 

alunos, ou realizar visitas com as agentes comunitárias, além de reduzir as visitas 

nos primeiros anos do curso, pois não temos experiências em atendimento”. 

Fica claro que o apoio profissional às visitas domiciliares é essencial para a 

prática das mesmas. Salientando que é de responsabilidade do preceptor perceber 

essa demanda e buscar estratégias para melhorar as experiências dos alunos na 

prática. 

 

4.2.2.6 Organização das atividades (6 participantes) 
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DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é organizar melhor o cronograma das atividades, reformulando o PAS do 4º 

ano” 

 A sugestão neste discurso é de organização do cronograma das do PAS do 

4º ano, devendo o mesmo ser observado e reavaliado para possíveis mudanças. 

 

4.2.4.7 Estrutura Geral da UBS (3 participantes) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é melhorar a infraestrutura do serviço, com ambientes mais agradáveis e 

informatização dos prontuários”. 

Infelizmente sofremos com infraestrutura precária no SUS, desmotivando 

muitos profissionais para o trabalho na saúde pública. As sugestões são pertinentes, 

mas fogem da governabilidade da universidade. 

  

4.2.4.8 Trabalho em grupo (3 participantes) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é participar mais ativamente das reuniões de equipe de cada USF, pois 

seria uma forma de entender os problemas da região/bairro, além de aumentar a 

participação dos alunos nos projetos da UBS, como palestras para diabéticos e 

hipertensos e nas reuniões com os agentes comunitários de saúde” 

A participação dos acadêmicos nas reuniões de equipe é muito rica e o 

integra mais à equipe e aos problemas de saúde, facilitando seu raciocino global, 

familiar quando defrontar-se com situações importantes.  

O profissional desempenha um importante papel na atenção à saúde, nas 

ações de cuidar, gerenciar e educar. Mas é principalmente, em sua competência 

educativa que esse profissional tem em de seus principais eixos norteadores, que se 

concretiza nos vários espaços de realização.31 Portanto, participar das palestra e 

reuniões é valorizar uma formação mais completa. 
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4.2.4.9 PAS na formação (1 participante) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é fortalecer o Programa de Atenção à Saúde (PAS), e a residência em 

Saúde da família, pois fornecem as bases da atenção na rede básica”. 

Como sugestão, o fortalecimento do PAS, que é considerado um dos pilares 

na formação para a prática na APS. 

 

4.2.4.10 Integração ensino-serviço (1 participante) 

 

DSC: “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática 

da APS é melhorar a relação dos funcionários da UBS com a universidade”. 

Centrando a discussão nas relações entre ensino e trabalho, há de se 

reconhecer que os espaços de interseção entre serviços e ensino são de grande 

importância para a formação em saúde e para a consolidação do SUS. O 

conhecimento ali construído, a partir da reflexão sobre o vivido em um cenário de 

aprendizagem pode ser difundido por intermédio dos sujeitos que por ali passam 

como estudantes. Desse modo, são espaços privilegiados para a transformação e 

consolidação dos modelos de atenção à saúde, pautados pelos valores do SUS.34 

Nesta lógica de integração, inúmeras são as dificuldades, mas a universidade 

vem se esforçando para manter, aprimorar e renovar os vínculos com o serviço, 

promovendo oficinas de integração, incluindo ao corpo docente médicos já atuantes 

na APS. A partir de movimentos como estes, de todas as partes, as relações são 

mais respeitadas e valorizadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, observamos que há uma equivalência das respostas dos dois 

grupos estudados, acadêmicos e recém-egressos que, em sua maioria, se sentem 

bem preparados para atuar na APS, segundo as DCNs e o PP do curso de 

medicina. Identificam pontos positivos e negativos semelhantes com propostas de 

melhorias baseadas no senso comum. 

As sugestões que oferecem refletem a experiência que tiveram como alunos 

e, alguns, como profissionais da APS e estão baseadas fundamentalmente em um 

balanço entre o reforço dos pontos que consideram positivo e a adequação dos 

pontos negativos aos quais se referiram. O fortalecimento da aprendizagem baseada 

na prática, aumentando o tempo dos estudantes nas Unidades Básicas de Saúde, 

com destaque para a Estratégia de Saúde da família, ampliando as oportunidades 

de abordagem das doenças mais prevalentes, sustentando o vínculo com a 

comunidade é prioridade para a formação de profissionais com competências para 

atuação no SUS. Entre as práticas de aprendizagem, é fundamental garantir a 

realização da visita domiciliar de qualidade, acompanhada por preceptores, que 

poderá ser um diferencial na melhoria da produção das relações humanizadas e da 

compreensão do médico e demais membros da equipe de saúde sobre as reais 

necessidades e dificuldades do paciente e da sua família em seguir determinado 

plano terapêutico ou de produzir transformações que irão se traduzir em prevenção 

de doenças e promoção de saúde. 

Nota-se nas falas e sugestões a preocupação em valorizar a APS e seus 

trabalhadores, com o desejo de melhorar suas participações nos processos de 

trabalho e inserindo-se cada vez mais como parte da equipe de forma a contribuir 

para melhorar a qualidade das intervenções. 

O módulo PAS se destaca como pilar da formação para a APS e como 

metodologia, onde o método de problematização permite o encontro dos alunos com 

a realidade e os estimula a intervir no sentido de modificá-la para melhor, garantindo 

também autonomia aos membros da comunidade que deverão ser os principais 

atores desta mudança.  

Este estudo nos permite afirmar que o Curso de Medicina da FCMS da PUC-

SP garante uma formação médica generalista, crítica e reflexiva, com competências 
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e habilidades para atuar na APS do SUS, apresentando potencialidades e 

fragilidades que devem chegar ao conhecimento dos gestores para que possam ser 

priorizadas e aprimoradas. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 

1. Você considera que o curso de medicina o preparou para atuar como generalista 

(não especializado em qualquer área específica da medicina) na Rede de 

Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família) 

elaborando diagnósticos e tratando as moléstias prevalentes?  

 

(   ) Muito mal preparado 

(   ) Mal preparado 

(   ) Nem bem, nem mal preparado 

(   ) Bem preparado 

(   ) Muito bem preparado 

 

2. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

mencionam que o profissional deve ter “formação humanista, crítica e reflexiva”. 

Você considera que durante o Curso de Medicina foi preparado para exercer a 

profissão na Rede de Atenção Básica com estas características?  

 

(   ) Muito mal preparado 

(   ) Mal preparado 

(   ) Nem bem, nem mal preparado 

(   ) Bem preparado 

(   ) Muito bem preparado 

 

3. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

mencionam ainda que o profissional deve ter “[...] competências e habilidades 

para desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo [...]”. Você considera que durante 

o Curso de Medicina foi preparado para exercer a profissão na Rede de Atenção 

Básica com estas características?  

 

(   ) Muito mal preparado 

(   ) Mal preparado 

(   ) Nem bem, nem mal preparado 

(   ) Bem preparado 

(   ) Muito bem preparado 

 

 

4. O Projeto Pedagógico da FCMS-PUC/SP estabelece entre as competências que o 

profissional formado deve “conhecer as modalidades de atenção básica à saúde 

praticadas na região e no país, de acordo com o princípio de hierarquização do 
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SUS”.  Você considera que durante o Curso de Medicina foi preparado para 

exercer a profissão na Rede de Atenção Básica com esta competência? 

(   ) Muito mal preparado 

(   ) Mal preparado 

(   ) Nem bem, nem mal preparado 

(   ) Bem preparado 

(   ) Muito bem preparado 

 

5. As diretrizes e o projeto pedagógico também determinam que o profissional 

formado deve compreender a relevância do trabalho multiprofissional e inter- 

profissional com as equipes de saúde. Você considera que durante o Curso de 

Medicina foi preparado para exercer a profissão na Rede de Atenção Básica com 

esta competência?    

 

(   ) Muito mal preparado 

(   ) Mal preparado 

(   ) Nem bem, nem mal preparado 

(   ) Bem preparado 

(   ) Muito bem preparado 

 

6. Pensando na atuação na Rede de Atenção Básica qual foi o ponto mais positivo 

da sua formação durante o curso de medicina?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Pensando na atuação na Rede de Atenção Básica qual foi o ponto mais negativo 

da sua formação durante o curso de medicina?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.Você já atua ou atuou como médico na Rede da Atenção Básica (UBS ou USF)? 

(  ) Sim - Ir para a  pergunta 9 

(  ) Não - Ir para a pergunta 10 
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9 Com a sua experiência em ter atuado na Rede de Atenção Básica, que sugestões 

você tem para melhorar a formação do estudante de medicina para a prática 

profissional nesse nível de atenção? 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Enquanto acadêmico, que sugestões você teria para melhorar a formação do 

estudante na prática de atuação na Rede de Atenção Básica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE B -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Trabalho de Pesquisa: Percepção e Contribuição dos Internos sobre a 

sua Formação para Atuar na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de 

Saúde 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa cujo título está 

descrito acima. A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da 

PUC/SP,campus Sorocaba, promoveu uma reforma curricular que privilegia a 

atenção básica como cenário de ensino-aprendizagem e de trabalho para o egresso 

do curso de medicina, porém, a Universidade nunca avaliou se a proposta está 

sendo contemplada na visão do aluno em final de curso e do egresso que atua na 

Rede de Atenção Básica. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar sob a ótica do interno do 6º ano do Curso de 

Medicina da FCMS-PUC/SP e do médico recém-formado pela mesma Instituição, se 

vocês se sentem preparados para trabalhar como generalistas na Rede de Atenção 

Básica e comparar se há diferença na percepção da formação e capacitação para 

este trabalho pelo aluno durante o último ano do curso de medicina e pelo médico já 

atuante na atenção básica. 

Para participar do estudo você irá responder o questionário a seguir. O questionário 

está sendo enviado pelo pesquisador responsável (Tatchia Puertas Garcia Poles 

tatchia.garcia@gmail.com) ao e-mail particular de cada participante. Ao respondê-lo 

e enviá-lo de volta ao pesquisador responsável você estará aceitando os termos do 

estudo e assinando este TCLE. Você não é obrigado a participar do estudo 

respondendo o questionário, poderá deixar de responder a qualquer das questões e 

poderá desistir de participar a qualquer momento, bastando para isso não enviar a 

resposta ao e-mail original. Mesmo após enviá-lo, você poderá retirar seu 

consentimento da pesquisa, solicitando por e-mail, ao pesquisador responsável que 

excluirá seus dados e respostas. Os pesquisadores se comprometem a manter em 

sigilo sua identidade. A recusa em participar do estudo não trará qualquer 

mailto:tatchia.garcia@gmail.com
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consequência à sua vida acadêmica ou profissional. Caso existam dúvidas sobre o 

questionário, o participante pode, a qualquer momento, entrar em contato com o 

pesquisador Tatchia Puertas Garcia Poles, pelos telefones15-98123-7777 (celular) e 

15-3031-0699 (domicílio). O Prof. Dr. Fernando Antônio de Almeida é o orientador 

da pesquisa que pode atendê-lo nos telefones 15-3212-9878 ou (celular) 15-99694-

4305. O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite outros esclarecimentos ou 

tenha algo a comunicar ao comitê, o telefone é: 15-3212-9896 em horário comercial. 

Aceitando participar deste estudo você fornecerá informações importantes e que 

poderão ser úteis para que a FCMS PUC-SP possa avaliar sua tarefa de formação 

de profissionais médicos e fazer ajustes caso seja necessário. 

Ao final do estudo, os pesquisadores se comprometem a lhe comunicar os 

resultados e orientações que possam ser úteis para sua formação médica. Uma 

cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo do pesquisador 

responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia desde e-mail como seu 

documento consentindo em participar (TCLE). Sua participação no estudo não lhe 

acarretará custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 
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APÊNDICE C – Questões 

 

Questão 6: Pensando na atuação na Atenção Primária à Saúde, qual foi o 

ponto mais positivo da sua formação durante o curso de medicina? 

Aprendizagem Baseada na Prática (48 participantes) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi estar em contato com a 

UBS/rede de Atenção Básica (15) e frequentar PSF (1), em aulas práticas (2) do 

PAS desde o primeiro ano da faculdade (12), como na Vila Sabiá (1), [PSF] Carlos 

Amorim (1) e o Pronto Atendimento Zona Norte no 6º ano (1). Conheci as 

características dos locais de atendimento e a estrutura da Unidade Básica (1). 

Percebi, nos 6 anos de acompanhamento, que a nossa preparação é superior(2), o 

que facilita a compreensão do funcionamento e resolução de problemas na atenção 

primária no SUS(3).  Aprendi que quando a atenção básica funciona bem, os 

serviços de saúde de atenção 2ª/3ª são menos solicitados (3). Participei de todas as 

ações da UBS como visitas domiciliares (2), acolhimento, consultas médicas (1) e a 

atuação do médico de família (1). Atendi (2) e acompanhei (3) pacientes (1) em 

consultas médicas (1), de programas (5), aprendendo a diagnosticar(2) e tratar (4) 

as doenças mais prevalentes(4), como hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma 

(3) e infecções das vias aéreas superiores (1)”. 

(Participantes: 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 16,18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 

32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58,  60, 61, 62, 63, 

65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75) .  

Relação médico-paciente (15 participantes) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi o desenvolvimento (1) e 

aprimoramento (1) da relação médico paciente (12) durante as consultas (1), 

estabelecendo o contato (2) e interação (2) com os pacientes favorecendo minha 

formação humanista (2)”. 

(Participantes: 02, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 38,40, 50, 55, 56, 59, 69).  

Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças (6 participantes) 

DSC:“O ponto mais positivo da minha formação foi o desenvolvimento de projetos de 

intervenção na UBS (1) com foco na prevenção primária e secundária (1), 
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propiciando conhecer as ações e benefícios de promoção de saúde, proteção e 

prevenção de doenças. (5)(Participantes: 36, 54, 73, 16, 26, 57). 

Sustentação teórica (4 participantes) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi a formação teórica (2), com 

aulas no PAS (1), envolvendo temas relacionados às áreas básicas de atendimento 

no SUS (1)” (Participantes: 09, 34, 52, 62) 

Processo de trabalho e equipe multiprofissional (4 participantes) 

DSC:“O ponto mais positivo da minha formação estar em contato com a rotina da 

unidade de saúde (1), facilitando a integração com profissionais da UBS (1), me 

fazendo entender como deve ser o relacionamento com os demais profissionais da 

unidade (1) e consequentemente o trabalho em equipe (1). 

(Participantes: 08, 20, 31 e 58) 

Olhar ampliado para a realidade social (3 participantes) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi conhecer as realidades 

pessoais e familiares diferentes da minha (1) e a realidade de atendimento do 

SUS(1), pelo contato com os pacientes mais simples (1)”. 

(Participantes: 22,43 e 54) 

Integração teoria e prática (1 participante) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi entender que os problemas do 

PBL incluíam ações que deveriam tomar dentro da unidade básica, incluindo fatores 

humanistas e teóricos para minha formação” 

 (Participante 03)  

 Trabalho em grupo(1 participante) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foram os trabalhos de grupos em 

UBS” (1). (Participante 04)  

Experiência do professor na APS (1 participante) 

DSC: “O ponto mais positivo da minha formação foi ter professores que trabalham 

na área de saúde preventiva (1)”.  

(Participante 33). 
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Questão 7: Pensando na atuação na APS, qual o ponto mais negativo da sua 

formação durante o curso de medicina? 

Aprendizagem baseada na prática (19 participantes) 

 “O ponto mais negativo da minha formação foi pouco treinamento na unidade básica 

com o manejo do paciente (4), pois nunca atendi nenhum paciente, nem mesmo sob 

a supervisão do professor (10) principalmente visando a realização de atividades 

como acolhimento e atendimento de consultas agendadas (1), também não 

aprendendo a referenciar pacientes para PAs [unidades de pronto atendimentos] e 

ambulatórios de especialidades(1). Com exceção do PAS (1), poucas vezes 

acompanhei o atendimento domiciliar do médico da família. O aprendizado foi muito 

mais teórico do que prático (1). Na UBS onde fiz o PAS não havia PSF, prejudicando 

meu conhecimento na área da estratégia de atendimento à saúde (3). Por outro 

lado, conhecer UBSs sem médico da família, ajudará ainda mais nossa formação 

(1). Percebo que não fui inserido na UBS ao longo do PAS, sendo uma passagem 

sempre tangenciando o funcionamento (1), além disso, alguns locais [onde se 

situam as unidades]são perigosos(1). Na prática, as coisas não funcionam como 

deveriam (1). Tive pouco conhecimento sobre a rotina da UBS (1). Apesar de irmos 

sempre à UBS acho que nosso tempo foi mal aproveitado(1). Creio que eventuais 

atendimentos no PA, deixaram um pouco a desejar, pois não saímos da faculdade 

totalmente preparados(1), poderíamos ter participado de mais atividades no pronto 

atendimento em um período mais precoce, como 4º ano (1).” 

(Participantes: 04, 08, 09, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 32, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 66 e 

75) 

Visita domiciliar (18 participantes) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi realizar visitas domiciliares (20), a pé 

(1) desacompanhadas pelo docente (5), principalmente 1º (4) e 3º(1) anos, sem ter o 

mínimo de conhecimento, pois as pessoas esperavam que pudéssemos ajudá-las de 

alguma maneira, mas não tínhamos base nenhuma (2), faltando programação, 

organização e objetivos para essas visitas (2)”. 

(Participantes 26, 28, 29, 34, 37, 39, 41, 42, 46 ,47, 48, 49, 51, 62, 63, 65, 72, 74) 

Estrutura geral da UBS (8 participantes) 

“O ponto mais negativo da minha formação, foi a falta de recursos, da estrutura 

física e local das UBSs (7). A UBS não está preparada para receber os alunos, pois 

não há salas disponíveis para realizar atendimentos (1).” 

(Participantes: 10, 13, 14, 31, 37, 44, 56, 70) 

Organização das atividades e projeto pedagógico (8 participantes) 
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“O ponto mais negativo da minha formação foi a falta de organização e programação 

(3) do projeto pedagógico com hierarquização do SUS (1), levando a falta de 

objetividade das atividades (2) e conhecimento fragmentado da UBS (1) impactando 

na falta de estruturação das práticas de PAS (1), com consequente falta de 

informação no lugar que me recebia(1)”. 

(Participantes:  05, 30,45, 50, 61, 64, 68, 69) 

Desvalorização da APS (7 participantes) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi o descaso das atividades voltadas a 

atenção primária por parte de alguns professores e alunos (1), perpetuando a 

desvalorização do profissional da saúde da família (2) como o médico generalista 

(1), os professores, alunos e agentes(1) e do setor primário de saúde (2), gerando a 

falta de preceptores que ensinassem efetivamente (1). Acredito que frequentei 

regularmente UBS, de forma improdutiva, nos módulos do PAS, com inúmeras 

visitas domiciliares sem propósito, professores desinteressado, e atividades não 

voltadas à formação médica (1). Os dois primeiros anos de PAS foram danosos para 

minha formação, fomos largados com preceptores que não se importavam conosco 

ou com os pacientes (1), por isso a matéria PAS varia em qualidade dependendo do 

bairro e do professor responsável (1). 

(Participantes: 06, 18, 33, 35, 36, 43 e 45) 

Sustentação Teórica (6 participantes) 

“O ponto mais negativo de minha formação foi com relação à parte teórica do SUS e 

quanto aos fluxos de encaminhamento (2), aulas com temas repetitivos no decorrer 

da graduação (1), falta de embasamento terapêutico adequado (1), a faculdade tem 

que oferecer suporte teórico (1), além disso, não nos integramos aos termos 

genograma e ecomapa (1)”. 

(Participantes: 02, 05, 15, 25, 34 e 38).  

Abordagem das doenças mais prevalentes (4 participantes) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi a dificuldade na abordagem de 

moléstias muito comuns, acho que o curso de medicina deixou a desejar (1). Fui 

mais preparado para consultar, diagnosticar e tratar doenças mais complexas na 

faculdade, enquanto que o tratamento das queixas mais corriqueiras ficou 

negligenciado, sendo abordado poucas vezes. Tive poucas oportunidades de 

atender os pacientes atuando no tratamento das doenças prevalentes (ex: doses de 

medicamentos) (2)” 

 (Participantes: 03, 11, 16 e 50) 
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Adesão ao tratamento (3 participantes) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi perceber a baixa adesão populacional 

dos tratamentos (1). Infelizmente, mesmo realizando visitas domiciliares, não pude 

mudar efetivamente o estilo de vida dos meus pacientes, que foram capacitados, 

orientados quanto as práticas adequadas para preservação da saúde tanto no 

âmbito individual, quanto coletivo(1), dificultando a reabilitação dos pacientes (1)”. 

(Participantes: 27, 40, 44) 

Trabalho em grupo (1 participante) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi que dentro da própria UBS foi pouco 

o desempenho com o grupos (atividades coletivas).  Participei mais de consultas e 

menos na atuação com outros profissionais” (1)  

(Participante 21) 

Portfólio (1 participante) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi a realização de portfólio” 

(Participante 07) 

Relação médico paciente (1 participante) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi perceber que muitos médicos não 

cumprem com seus compromissos, alguns não tratam bem o paciente. Percebi que 

não quero ser como um desses (1)”. 

(Participante 59) 

Coordenação do cuidado (1 participante) 

“O ponto mais negativo da minha formação foi não acompanhar casos a longo prazo 

(1)”. 

(Participante 67) 

Questão 9: Com sua experiência na APS, que sugestões você têm para 

melhorar a formação do estudante de medicina, preparando-o para a prática 

profissional nesse nível de atenção? [Pergunta respondida pelos recém-

formados que estavam trabalhando na APS] 

Aprendizagem baseada na prática (7 participantes) 

“Minhas sugestões para melhorar a formação do estudante de medicina preparando-

o para a prática profissional da APS, são: maior independência nos atendimentos e, 

se viável, maior passagem (carga horária), como médico generalista nas UBS nos 
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últimos dois anos de formação(4) e inserir o aluno no contexto do PSF (1), pois as 

aulas práticas são fundamentais para o aprendizado (2)”. 

(Participantes: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09) 

Abordagem das doenças mais prevalentes (3 participantes) 

“Minha sugestão para melhorar a formação do estudante de medicina preparando-o 

para a prática profissional da APS é dar maior ênfase na terapêutica (2) para os 

casos mais encontrados nas unidades de saúde(1), usando esse momento para o 

diagnóstico e tratamento das doenças mais prevalentes, uma vez que não temos 

esse espaço na grade [curricular](1)”. 

(Participantes:02, 03, 05) 

Relação médico paciente (1 participante) 

“Minha sugestão para melhorar a formação do estudante de medicina preparando-o 

para a prática profissional da APS é explorar a relação médico paciente, ponto 

fundamental da APS(1)”. 

(Participante: 07) 

Saúde mental (1 participante) 

“Minha sugestão para melhorar a formação do estudante de medicina preparando-o 

para a prática profissional da APS é oferecer melhor embasamento em saúde 

mental (1)” 

(Participante: 06) 

Questão 10:  Enquanto Acadêmico, que sugestões você teria para melhorar a 

formação do estudante na prática de atuação na APS? 

Aprendizagem baseada na prática (30 participantes) 

“Minhas sugestões como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS, 

são: aumentar a carga horária na APS (11), propiciando o aumento de número de 

consultas atendidas por alunos (16), nas grandes áreas como na pediatria, GO e CM 

(1), principalmente no internato(2), com a liberdade de trabalhar na UBS como se 

fizéssemos parte da equipe(1). Frequentar apenas unidades PSF(2) compreendendo 

o sistema de encaminhamento (referência e contra-referência) (1) e serviços de 

apoio como o NASF. Acredito que até o terceiro ano o acadêmico deve rodiziar nos 

diferentes níveis de atenção à saúde para compreender a logística do 

funcionamento(1), como expor o aluno ao ambiente de Urgência e Emergência (1), 

além de rodiziar entre as UBSs, pois há uma grande disparidade entre elas (1).  
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(Participantes: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31,32, 33, 35, 39, 48, 

49,51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 66, 72, 73)  

Sustentação teórica (18 participantes) 

“Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é ter 

mais aulas teóricas (15) sobre o SUS (5), saúde coletiva (4) e comorbidades mais 

prevalentes na APS(5), com maior objetividade no aprendizado(1) “ 

(Participantes: 18, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 46, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 75)  

.Preparo docente e valorização do profissional da APS ( 8 participantes) 

“Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é a 

valorização por parte dos docentes da Atenção Básica (2) pois alguns não se 

mostram interessados em estimular os alunos (1) e nos deixam largados (1). Noto 

que o atendimento em UBS é visto como a última opção quanto carreira, o que na 

minha opinião reflete o pouco incentivo dado pelos gestores públicos de saúde ao 

profissional médico, com vencimentos e estrutura muito abaixo do mercado(1). 

Acredito que se os profissionais das UBS fossem professores, teríamos um melhor 

acompanhamento, pois nem todos os colaboradores realmente colaboram (1). 

Assim, não botem docentes de outras especialidades para dar aula no PAS, eles 

não sabem o que fazem a não ser que eles tenham experiência em atender em 

saúde básica (1). Além disso, deve-se ter um acompanhamento mais homogêneo 

dos nossos preceptores(1), e inclusive, ter mais professor por UBS (1)”. 

(Participantes: 22, 29, 34, 35, 43, 56, 59, 70)  

 

Abordagem das doenças mais prevalentes (6 participantes) 

 “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

melhorar a conduta e diagnóstico frente as afecções mais prevalentes na APS(3), 

com atualização terapêutica, aprendendo mais sobre escolha de medicamentos e 

suas doses (3), tornando-se necessário conhecer melhor os fármacos disponíveis na 

UBS(1)” 

(Participantes: 11, 16, 50, 74, 67, 39) 

Visita domiciliar (6 participantes) 

 “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

que o preceptor participe ativamente das visitas domiciliares com os alunos (3), ou 

realizar visitas com as agentes comunitárias (1), além de reduzir as visitas nos 

primeiros anos do curso, pois não temos experiências em atendimento (2)”. 

(Participantes:  37, 41, 42, 47, 53, 67) 



62 
 

 

  

Organização das atividades (6 participantes) 

 “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

organizar melhor o cronograma das atividades (5), reformulando o PAS do 4º ano(1)” 

(Participantes:  43, 46, 48, 61, 70 e 71) 

 

Estrutura Geral da UBS (3 participantes) 

 “Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

melhorar a infraestrutura do serviço (3), com ambientes mais agradáveis e 

informatização dos prontuários (1)”. 

(Participantes: 10, 28, 56) 

 

Trabalho em grupo (3 participantes) 

 “Minha  sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

participar mais ativamente das reuniões de equipe de cada USF, pois seria uma 

forma de entender os problemas da região/bairro (1), além de aumentar a 

participação dos alunos nos projetos da UBS, como palestras para diabéticos e 

hipertensos (1), e nas reuniões com os agentes(1)” 

(Participantes: 12, 15, 23) 

 

PAS na formação (1 participante) 

“Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

fortalecer o Programa de Atenção à Saúde (PAS), e a residência em Saúde da 

família, pois fornecem as bases da atenção na rede básica (1)”. 

(Participante 40) 

 

Integração ensino-serviço (1 participante) 

“Minha sugestão como acadêmico para melhorar a formação na prática da APS é 

melhorar a relação dos funcionários da UBS com a universidade (1)” 

(Participante: 56) 

 


