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RESUMO 

O eixo Integração, Ensino, Serviço, Comunidade e Gestão (IESCG) é um pilar 

estratégico das novas diretrizes curriculares do bacharelado em medicina e possibilita 

uma integração do aluno com o ambiente da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os 

profissionais que lá exercem suas funções. Esse estudo teve como objetivo conhecer a 

visão dos estudantes sobre o funcionamento do eixo, suas ferramentas e função. Trata-se 

de uma pesquisa científica, com abordagem qualitativa e quantitativa, de perguntas sobre 

como os estudantes percebem suas atividades relacionadas ao eixo, respondidas por 

alunos de graduação do 2º ao 8º semestre do curso de medicina da Faculdade 

Metropolitana da Amazônia (FAMAZ). Participaram da pesquisa 158 alunos, que na sua 

grande maioria, reconhecem a importância do eixo para sua formação, inserção no 

ambiente da atenção primária e para o próprio usuário desse serviço de saúde. Constatou-

se que o eixo foi bem avaliado em vários aspectos, e a vivência com a equipe da ESF 

resulta em ganhos para a formação do aluno e para o atendimento integral e adequado dos 

pacientes. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a precariedade da saúde pública brasileira, inúmeras políticas 

foram desenvolvidas com a finalidade de aumentar a eficácia dos serviços de saúde. 

Destaca-se, dentre essas, a instituição do Programa Mais Médicos, segundo o qual, em 

um dos seus desdobramentos, visa fortalecer a política de educação permanente com a 

integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na 

supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos1.  

Mormente, com o intuito de fortalecer a relação de ensino, foram implementadas 

as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, objetivando comprometer-se com o processo 

de formação, envolvendo-se em ensino, pesquisa e extensão e observando o dinamismo 

das mudanças sociais e científicas que afetam o cuidado e a formação dos profissionais 

de saúde, a partir dos processos de autoavaliação e de avaliação externa dos agentes e da 

instituição, promovendo o conhecimento sobre as escolas médicas e sobre seus egressos 

(2,3,4). 

Ademais, de acordo com Oliveira, alunos do curso de Medicina, em sua maioria, 

são advindos de um nível socioeconômico elevado. Diante disso, ratifica-se a importância 

de algumas Instituições de Ensino Superior adotar o eixo Integração, Ensino, Serviço, 

Comunidade e Gestão como estratégia estruturante de ensino e aprendizagem a fim de 

promover a inserção desses estudantes em uma realidade social distinta. Dessa forma, a 

percepção social do aluno de medicina deve estar inserida no processo de aproximação 

entre ensino médico e serviços de saúde, embora ainda predomine a ótica utilitarista de 

serviços de saúde como cenários de práticas (5,6). 

Nesse sentido, a incorporação do aluno no trabalho em conjunto com o serviço e 

com a comunidade torna possível fazê-lo conhecer as necessidades na saúde da população 

e, então, idealizar planos de ação sobre as problemáticas identificadas. Inseridos nesse 

contexto, os alunos de medicina podem vivenciar e atuar nas esferas básicas da saúde 

pública e, assim, contemplar as competências predispostas nas Diretrizes Curriculares 

(5,6). Portanto, essa pesquisa teve como objetivo compreender a percepção do estudante 

de medicina acerca do eixo Integração, Ensino, Serviço, Comunidade e Gestão na 

instituição de ensino Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ.  



                   

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo transversal de caráter descritivo quali-quantitativo. 

Foram aleatoriamente selecionados alunos graduandos do 2º ao 8° período do curso de 

medicina da Faculdade Metropolitana da Amazônia regularmente matriculados. Ao todo, 

foram coletados 158 questionários. Foram selecionados alunos de ambos os sexos 

regularmente matriculados no curso de medicina. Foram excluídos do estudo alunos do 

1° semestre e menores de 18 anos completos.  

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário quali-quantitativo, no 

período de maio a junho de 2018 nas dependências físicas da FAMAZ. O instrumento da 

coleta consiste em um questionário elaborado pelos pesquisadores, composto por 5 

perguntas, sendo elas 3 de caráter objetivo com 3 assertivas cada e 2 de caráter subjetivo. 

A análise dos resultados foi realizada segundo as teorias da análise de conteúdo 

de Fontelles (2013) para porção qualitativa, sendo que os participantes da pesquisa foram 

identificados por um número de acordo com a frequência de aplicação do questionário. 

Os dados quantitativos foram analisados por meio de análise descritiva simples, 

utilizando a tabela Excel. 

 A pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam pesquisa 

envolvendo seres humanos contidas na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, seno iniciada somente após à autorização da instituição Faculdade Metropolitana 

da Amazônia (FAMAZ), aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), com o 

respectivo CAAE 86888318.0.0000.5701 e posteriormente assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por seus participantes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação a questão “você se sente parte integrante da equipe multiprofissional 

da ESF? ”, foi verificado que 63,9% responderam sim e 36,1% responderam não. Dos 

que responderam sim, percebe-se que grande parte relaciona sua participação diretamente 

com o esforço do professor em integrá-lo na equipe multiprofissional. Ademais, é válido 

ressaltar o próprio papel de muitos alunos no engajamento das atividades a eles 



                   

 
estabelecida, sendo sujeito participante ativo, com a promoção de palestras para a 

comunidade e o auxílio ao professor no atendimento.  

Em relação a questão: “você considera o IESCG importante na sua formação 

profissional? ”, foi evidenciado que 95,6% responderam sim, 1,9% responderam não e 

2,5% responderam não sei avaliar.  

Quando questionados sobre qual a importância da territorialização na experiência 

com o IESCG, verificou-se que, de um universo de 158 participantes, 3 não souberam 

opinar e 3 acreditam que não é importante e os demais alunos referem que a sua relevância 

ocorre por meio do conhecimento do território e da população adscrita a fim de identificar 

os principais agravos em saúde para traçar estratégias epidemiológicas adequadas.  

Em relação a questão: “você acredita que o usuário do SUS/ESF/UBS se sente 

mais assistido com relação ao serviço prestado com a presença dos alunos e dos docentes? 

”, foi verificado que 78,5% responderam sim, 10,8% responderam não ou não sei avaliar. 

No que se refere a questão: “você acredita que, por meio do portfólio, você 

consegue expressar suas reflexões e suas sugestões sobre as atividades do IESCG? ”, 

29,1% responderam sim, 69% responderam não e 1,9% responderam não sei avaliar. 

Após a coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos houve discussão sobre 

os dados colhidos, além de um confronto com literatura atualizada sobre o tema. Assim, 

a percepção dos estudantes de medicina no eixo Integração, Ensino, Serviço, Comunidade 

e Gestão (IESCG) reflete a intenção das novas diretrizes curriculares do curso de 

medicina que visa reformular o curso, aumentando a necessidade de conciliar teoria e 

pratica, por meio da inserção desses alunos na ESF para que eles possam a partir de uma 

vivencia em campo compreender a dinâmica do SUS, pensar no cuidado médico de forma 

mais humanizada e conhecer a fundo uma realidade que quase sempre difere da que ele 

está acostumado(7,2). 

Visitas rotineiras as ESF/UBS/USF realizadas pelos alunos possibilitam uma 

gradativa integração entre as equipes multiprofissionais, os professores e a comunidade, 

criando assim um ambiente mais favorável para o estreitamento das relações interpessoais 

e conhecimento de uma nova realidade social pautada pelo respeito ao próximo e as 

diversidades7. 



                   

 
Um dos pilares mais importantes do eixo Integração, Ensino, Serviço, 

Comunidade e Gestão (IESCG) é a territorialização, pois ela é de suma importância para 

a identificação das mazelas mais prevalentes enfrentadas por aquela população local e a 

partir disso traçar estratégias em saúde e planejamento de ações para a melhoria dos 

serviços de saúde, compreendendo o usuário participante fundamental no processo saúde 

doença. O contato frequente com as instalações das USF possibilita um maior 

aperfeiçoamento das habilidades clínicas dos alunos, pois o coloca em contato com ações 

preventivas no processo saúde-doença, ainda favorecendo o entendimento dos princípios 

de integralidade e universalidade do SUS, essenciais para a formação de todos os 

profissionais de saúde8. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a análise dos dados dessa pesquisa conclui-se que a maioria dos 

alunos reconhece a importância do eixo Integração, Ensino, Serviço, Comunidade e 

Gestão para a sua formação médica. Embora não acreditem que o portfólio seja um 

instrumento adequado para expressar suas reflexões e sugestões sobre as atividades do 

eixo. No início da graduação, consideram ser mais relevantes aspectos relacionados ao 

caráter socioeconômico, familiar do usuário do SUS e ao processo saúde-doença. Nos 

semestres mais avançados, percebe-se um conhecimento mais complexo e abrangente 

sobre a epidemiologia e sua relação intrínseca com a territorialização.  O eixo foi bem 

avaliado em vários aspectos, e a vivência com a equipe da ESF resulta em ganhos para a 

formação do aluno, na promoção da saúde nas comunidades e na humanização da relação 

entre médico e paciente. 
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