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RESUMO

Antes das alterações curriculares, o aluno de Medicina passava pelas
primeiras experiências práticas em poucas situações durante o ciclo
clínico, sendo o internato o período em que havia o foco integral nas
práxis. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais buscam aprimorar a
formação de profissionais da saúde, propondo aos estudantes o
aprendizado a partir da articulação teórico-prática desde os anos iniciais
do curso. Este estudo tem como objetivo discutir a contribuição dos
estágios acadêmicos desde os anos iniciais da graduação para a formação
integral e competente do futuro médico. O trabalho é uma revisão
integrativa de literatura realizada a partir de pesquisa nas bases de dados
Google Acadêmico e Scielo com a utilização dos descritores: “educação
médica”, “estágios” e “competência médica”. A construção de
competências e habilidades deve ser gradual e acumulativa. Um dos
pontos principais das diretrizes atuais é o aprendizado por meio de
competências, cujos objetivos são formar médicos éticos e capazes de
atuar nos três níveis de atenção à saúde, com habilidade técnica e que
também tenham visão sociocultural e humanística. As alterações nas
diretrizes propõem que as experiências práticas se antecipem nos cursos
e que haja maior convívio com a comunidade através de estágios,
atividades de extensão e ações em saúde. O conhecimento teórico-
prático proporcionado pelos estágios leva o discente a relacionar-se desde
os primeiros anos da graduação com os profissionais e usuários dos
serviços de saúde e oferecem a oportunidade de associar os
conhecimentos adquiridos na academia com os que são absorvidos
durante as experiências práticas.
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