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PLANO DE ENSINO 

Componente 

curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII (IESC VIII) 

Código: Período: 8º Turma: 

Carga horária total: 80 horas 

Teórica: 40h | Prática: 40h 

Semestre: 2022.2 

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado 

a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença 

em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 

ser humano 

Conhecimentos, 

habilidades e 

atitudes associados 

ao eixo IESC 

 Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

 Entender a saúde como direito e garantir a integralidade e a 
equidade do cuidado, atenção à saúde em nível individual, 
familiar e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico- 
racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, 
ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a 
diversidade humana; 

 Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, 
em todas as faixas etárias; 

 Aplicar na prática profissional os princípios da medicina 
baseada em evidências; 

 Promover a interação com outros profissionais e instituições 
envolvidos nos cuidados com o paciente, por meio de 
trabalho em equipe e em rede; 

 Analisar a dinâmica das políticas de saúde; 
 Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da 

saúde e sua interação com o ambiente; 

 Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a 
atenção integral da saúde num sistema regionalizado e 
hierarquizado de referência e contra referência, as redes de 
atenção à saúde e o trabalho em equipe; 

 Analisar a legislação e as políticas de saúde; 
 Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos 

humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino 
de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

 Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 
com a sua educação permanente; 

 Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos 
e bioéticos com responsabilidades legais inerentes à profissão 
e ao estudante de Medicina; 
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  Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, 
considerando seu contexto familiar e comunitário; 

 Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do 
cuidado e os conceitos de clínica ampliada. 

 Construir a interdisciplinaridade. 

Ementa IESC VIII Atenção à saúde de grupos vulneráveis. Processo de adoecimento e 

acolhimento do sujeito. Rede de Atenção em Saúde do trabalhador. 

Saúde do trabalhador. Pneumoconioses. Patologias ocupacionais. 

Gestão da clínica ampliada e compartilhada. Gestão da clínica e do 

cuidado. Atenção à saúde de populações migrantes e de fronteira. 

Gestão, política e planejamento em saúde. Vigilância em saúde. 

Marketing e gestão de imagem na saúde. Auditoria em saúde. Ética 

em saúde. Medicina Baseada em evidências. 

Objetivo geral IESC 

VIII 

Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados 

ao cuidado e enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, 

da família e da sociedade, por meio das ações de promoção da saúde; 

prevenção e tratamento das doenças e agravos; e reabilitação. Desta 

forma, este eixo visa contribuir para o acesso universal e equitativo, 

individual e coletivo, aos serviços de saúde. 

Objetivos específicos 

IESC VIII 

 Construir o conhecimento científico de forma contextualizada 
com as necessidades e os principais problemas de gestão do 
serviço de saúde; 

 Compreender os modelos, princípios e funções da gestão 
pública em saúde; 

 Compreender e consolidar o conhecimento sobre os 
processos de trabalho dos serviços saúde; 

 Aplicar estratégias de melhoria dos processos de trabalho 
desenvolvidos no serviço de saúde; 

 Discutir e comparar os modelos de atenção à saúde; 
 Conhecer e compreender o processo de planejamento e 

gestão do SUS; 

 Utilizar as informações e indicadores em saúde para realizar 
planejamento e gestão dos serviços de saúde; 

 Utilizar as informações e indicadores em saúde para sua 
prática; 

 Caracterizar e analisar os instrumentos de financiamento, 
controle e avaliação dos serviços públicos de saúde; 

 Desenvolver/consolidar habilidades e competências gerais e 
específicas do médico na gestão pública. 

 Interagir com a RAS; 
 Compreender a estrutura de atenção à saúde do trabalhador 

no SUS; 

 Caracterizar e compreender o diagnóstico clínico das doenças 
ocupacionais; 

 Estruturar e Monitorar fluxo de trabalho na UBS; 
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  Aplicar os conhecimentos de vigilância epidemiológica à 
gestão em saúde; 

 Reconhecer conflitos interpessoais e conhecer ferramentas 
para sua mediação; 

 Comparar os modelos de gestão pública e privada ressaltando 
os aspectos da complementariedade do setor privado ao 
Sistema Único de saúde. 

 Compreender a gestão privada no contexto de saúde do Brasil 
com enfoque em clínicas de capital independente; 

 Conhecer os conceitos éticos de gestão de imagem e 
marketing na saúde; 

 Compreender e discutir o papel do sistema de saúde 
suplementar no Brasil. 

Estratégias de 

ensino/aprendizagem 

IESC VIII 

 Palestras 

 Trabalho de campo 

 Role Play/Dramatização 

 Problematizações 

 TBL (Team Based Learning) 

 Gamificação 

 Mapa conceitual 

 Discussão em grupos 

Conteúdo 

programático IESC 

VIII 

Gestão em Saúde e Administração Pública no contexto do SUS. 

Modelos de Gestão; Gerenciamento da Unidade de Saúde; Saúde do 

trabalhador; Principais doenças ocupacionais; Rede de Atenção à 

Saúde do Trabalhador (RENAST); Vigilância em saúde; Modelo de 

financiamento da APS; Atenção à saúde da população imigrante e de 

fronteira; Controle social para planejamento e gestão em saúde; 

Regulação e auditoria em saúde; Medicina Baseada em Evidências; 

Medicina privada e sistema de saúde suplementar; Marketing, 

empreendedorismo, gestão de imagem na saúde; Ética na gestão em 

saúde. 

Sistema de avaliação  15 pontos em avaliação de conhecimentos (N1 específica) 

 25 pontos em avaliação de conhecimentos (Integradora) 

 10 pontos em Teste de Proficiência 

 10 pontos em avaliação diária pelo instrutor 

 15 pontos em logbook/diário de campo (15 pontos) 

 25 pontos em Encontro interdisciplinar (15 em 

acompanhamento e elaboração / 10 em 

apresentação/retorno à comunidade) 
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Sistema de promoção É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior 

a 70 e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). É 

reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). Para os módulos 

do eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade NÃO é previsto o 

regime de Exame Especial/final. 

Bibliografia básica 
Guia de economia e gestão em saúde / coordenação deste guia Paola 

Zucchi, Marcos Bosi Ferraz . -- Barueri, SP : Manole, 2010. -- (Série 

guias de medicina ambulatorial e hospitalar / editor Nestor Schor) 

Martinez, Edson Z. Bioestatística para os cursos de graduação da área 

da saúde. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2015. 

Roberto, KANAANE,, et al. Gestão pública: planejamento,processos, 

sistemas de informação e pessoas. Disponível em: Minha Biblioteca, 

Grupo GEN, 2012. 

Bibliografia 

complementar 
DANCEY, C.; REIDY, J.; ROWE, R. Estatística sem matemática para as 

ciências da saúde. Porto Alegre: Penso, 2017. 

Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012. 

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o 

método clínico. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 

medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

ZUCCHI, P.; FERRAZ, M. B. Economia e Gestão em Saúde. Baueri, São 

Paulo: Manole, 2010. 
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