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Subseção II
Da Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva
Art. 14. A ação-chave Investigação de Problemas de Saúde

Coletiva comporta o desempenho de Análise das Necessidades de
Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de Saúde de
Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sa-
nitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabi-
lidade, incidência e prevalência das condições de saúde, com os
seguintes descritores:

I - acesso e utilização de dados secundários ou informações
que incluam o contexto político, cultural, discriminações institucio-
nais, socioeconômico, ambiental e das relações, movimentos e valores
de populações, em seu território, visando ampliar a explicação de
causas, efeitos e baseado na determinação social no processo saúde-
doença, assim como seu enfrentamento;

II - relacionamento dos dados e das informações obtidas,
articulando os aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e
culturais relacionados ao adoecimento e à vulnerabilidade de grupos;
e

III - estabelecimento de diagnóstico de saúde e priorização
de problemas, considerando sua magnitude, existência de recursos
para o seu enfrentamento e importância técnica, cultural e política do
contexto.

Art. 15. A ação-chave Desenvolvimento e Avaliação de Pro-
jetos de Intervenção Coletiva comporta os seguintes descritores de
seu desempenho único:

I - participação na discussão e construção de projetos de
intervenção em grupos sociais, orientando-se para melhoria dos in-
dicadores de saúde, considerando sempre sua autonomia e aspectos
culturais;

II - estímulo à inserção de ações de promoção e educação em
saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica,
voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde;

III - estímulo à inclusão da perspectiva de outros profis-
sionais e representantes de segmentos sociais envolvidos na elabo-
ração dos projetos em saúde;

IV - promoção do desenvolvimento de planos orientados
para os problemas priorizados;

V - participação na implementação de ações, considerando
metas, prazos, responsabilidades, orçamento e factibilidade; e

VI - participação no planejamento e avaliação dos projetos e
ações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando contas
e promovendo ajustes, orientados à melhoria da saúde coletiva.

Seção II
Da Área de Competência Gestão em Saúde
Art. 16. A Área de Competência Gestão em Saúde estrutura-

se em 2 (duas) ações-chave:
I - Organização do Trabalho em Saúde; e
II - Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde.
Subseção I
Da Organização do Trabalho em Saúde
Art. 17. A ação-chave Organização do Trabalho em Saúde

comporta os seguintes desempenhos e seus respectivos descritores:
I - Identificação do Processo de Trabalho:
a) identificação da história da saúde, das políticas públicas

de saúde no Brasil, da Reforma Sanitária, dos princípios do SUS e de
desafios na organização do trabalho em saúde, considerando seus
princípios, diretrizes e políticas de saúde;

b) identificação de oportunidades e de desafios na orga-
nização do trabalho nas redes de serviços de saúde, reconhecendo o
conceito ampliado de saúde, no qual todos os cenários em que se
produz saúde são ambientes relevantes e neles se deve assumir e
propiciar compromissos com a qualidade, integralidade e continui-
dade da atenção;

c) utilização de diversas fontes para identificar problemas no
processo de trabalho, incluindo a perspectiva dos profissionais e dos
usuários e a análise de indicadores e do modelo de gestão, de modo
a identificar risco e vulnerabilidade de pessoas, famílias e grupos
sociais;

d) incluir a perspectiva dos usuários, família e comunidade,
favorecendo sua maior autonomia na decisão do plano terapêutico,
respeitando seu processo de planejamento e de decisão considerando-
se, ainda, os seus valores e crenças;

e) trabalho colaborativo em equipes de saúde, respeitando
normas institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com com-
promisso ético-profissional, superando a fragmentação do processo de
trabalho em saúde;

f) participação na priorização de problemas, identificando a
relevância, magnitude e urgência, as implicações imediatas e po-
tenciais, a estrutura e os recursos disponíveis; e

g) abertura para opiniões diferentes e respeito à diversidade
de valores, de papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde.

II - Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção:
a) participação em conjunto com usuários, movimentos so-

ciais, profissionais de saúde, gestores do setor sanitário e de outros
setores na elaboração de planos de intervenção para o enfrentamento
dos problemas priorizados, visando melhorar a organização do pro-
cesso de trabalho e da atenção à saúde;

b) apoio à criatividade e à inovação, na construção de planos
de intervenção;

c) participação na implementação das ações, favorecendo a
tomada de decisão, baseada em evidências científicas, na eficiência,
na eficácia e na efetividade do trabalho em saúde; e

d) participação na negociação e avaliação de metas para os
planos de intervenção, considerando as políticas de saúde vigentes, os
colegiados de gestão e de controle social.

Art. 18. A ação-chave Acompanhamento e Avaliação do
Trabalho em Saúde comporta os seguintes desempenhos e seus res-
pectivos descritores:

I - Gerenciamento do Cuidado em Saúde:
a) promoção da integralidade da atenção à saúde individual e

coletiva, articulando as ações de cuidado, no contexto dos serviços
próprios e conveniados ao SUS;

b) utilização das melhores evidências e dos protocolos e
diretrizes cientificamente reconhecidos, para promover o máximo be-
nefício à saúde das pessoas e coletivos, segundo padrões de qualidade
e de segurança; e

c) favorecimento da articulação de ações, profissionais e
serviços, apoiando a implantação de dispositivos e ferramentas que
promovam a organização de sistemas integrados de saúde.

II - Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em
Saúde:

a) participação em espaços formais de reflexão coletiva sobre
o processo de trabalho em saúde e sobre os planos de intervenção;

b) monitoramento da realização de planos, identificando con-
quistas e dificuldades;

c) avaliação do trabalho em saúde, utilizando indicadores e
relatórios de produção, ouvidoria, auditorias e processos de acre-
ditação e certificação;

d) utilização dos resultados da avaliação para promover ajus-
tes e novas ações, mantendo os planos permanentemente atualizados
e o trabalho em saúde em constante aprimoramento;

e) formulação e recepção de críticas, de modo respeitoso,
valorizando o esforço de cada um e favorecendo a construção de um
ambiente solidário de trabalho; e

f) estímulo ao compromisso de todos com a transformação
das práticas e da cultura organizacional, no sentido da defesa da
cidadania e do direito à saúde.

Seção III
Da Área de Competência de Educação em Saúde
Art. 19. A Área de Competência de Educação em Saúde

estrutura-se em 3 (três) ações-chave:
I - Identificação de Necessidades de Aprendizagem Indi-

vidual e Coletiva;
II - Promoção da Construção e Socialização do Conheci-

mento; e
III - Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à

Produção de Novos Conhecimentos.
Subseção I
Da Identificação de Necessidades de Aprendizagem Indi-

vidual e Coletiva
Art. 20. A ação-chave Identificação de Necessidades de

Aprendizagem Individual e Coletiva comporta os seguintes desem-
penhos:

I - estímulo à curiosidade e ao desenvolvimento da capa-
cidade de aprender com todos os envolvidos, em todos os momentos
do trabalho em saúde; e

II - identificação das necessidades de aprendizagem próprias,
das pessoas sob seus cuidados e responsáveis, dos cuidadores, dos
familiares, da equipe multiprofissional de trabalho, de grupos sociais
ou da comunidade, a partir de uma situação significativa e respei-
tando o conhecimento prévio e o contexto sociocultural de cada
um.

Subseção II
Da Ação-chave Promoção da Construção e Socialização do

Conhecimento
Art. 21. A ação-chave Promoção da Construção e Socia-

lização do Conhecimento comporta os seguintes desempenhos:
I - postura aberta à transformação do conhecimento e da

própria prática;
II - escolha de estratégias interativas para a construção e

socialização de conhecimentos, segundo as necessidades de apren-
dizagem identificadas, considerando idade, escolaridade e inserção
sociocultural das pessoas;

III - orientação e compartilhamento de conhecimentos com
pessoas sob seus cuidados, responsáveis, familiares, grupos e outros
profissionais, levando em conta o interesse de cada segmento, no
sentido de construir novos significados para o cuidado à saúde; e

IV - estímulo à construção coletiva de conhecimento em
todas as oportunidades do processo de trabalho, propiciando espaços
formais de educação continuada, participando da formação de futuros
profissionais.

Subseção III
Da Ação-chave Promoção do Pensamento Científico e Crí-

tico e Apoio à Produção de Novos Conhecimentos
Art. 22. A ação-chave Promoção do Pensamento Científico e

Crítico e Apoio à Produção de Novos Conhecimentos comporta os
seguintes desempenhos:

I - utilização dos desafios do trabalho para estimular e apli-
car o raciocínio científico, formulando perguntas e hipóteses e bus-
cando dados e informações;

II - análise crítica de fontes, métodos e resultados, no sentido
de avaliar evidências e práticas no cuidado, na gestão do trabalho e na
educação de profissionais de saúde, pessoa sob seus cuidados, fa-
mílias e responsáveis;

III - identificação da necessidade de produção de novos co-
nhecimentos em saúde, a partir do diálogo entre a própria prática, a
produção científica e o desenvolvimento tecnológico disponíveis; e

IV - favorecimento ao desenvolvimento científico e tecno-
lógico voltado para a atenção das necessidades de saúde individuais e
coletivas, por meio da disseminação das melhores práticas e do apoio
à realização de pesquisas de interesse da sociedade.

CAPÍTULO III
DOS CONTEÚDOS CURRICULARES E DO PROJETO

PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
Art. 23. Os conteúdos fundamentais para o Curso de Gra-

duação em Medicina devem estar relacionados com todo o processo
saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade e referenciados
na realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a inte-
gralidade das ações do cuidar em saúde, contemplando:

I - conhecimento das bases moleculares e celulares dos pro-
cessos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos,
sistemas e aparelhos, aplicados aos problemas de sua prática e na
forma como o médico o utiliza;

II - compreensão dos determinantes sociais, culturais, com-
portamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis in-
dividual e coletivo, do processo saúde-doença;

III - abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da
população, em seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e
intervenção;

IV - compreensão e domínio da propedêutica médica: ca-
pacidade de realizar história clínica, exame físico, conhecimento fi-
siopatológico dos sinais e sintomas, capacidade reflexiva e com-
preensão ética, psicológica e humanística da relação médico-pessoa
sob cuidado;

V - diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doen-
ças que acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico,
considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, potencial de
prevenção e importância pedagógica;

VI - promoção da saúde e compreensão dos processos fi-
siológicos dos seres humanos (gestação, nascimento, crescimento e
desenvolvimento, envelhecimento e morte), bem como das atividades
físicas, desportivas e das relacionadas ao meio social e ambiental;

VII - abordagem de temas transversais no currículo que en-
volvam conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca
dos direitos humanos e de pessoas com deficiência, educação am-
biental, ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais), educação das
relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena;
e

VIII - compreensão e domínio das novas tecnologias da
comunicação para acesso a base remota de dados e domínio de, pelo
menos, uma língua estrangeira, que seja, preferencialmente, uma lín-
gua franca.

Art. 24. A formação em Medicina incluirá, como etapa in-
tegrante da graduação, estágio curricular obrigatório de formação em
serviço, em regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios,
conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de
Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Se-
cretarias Municipais e Estaduais de Saúde, conforme previsto no art.
12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.

§ 1º A preceptoria exercida por profissionais do serviço de
saúde terá supervisão de docentes próprios da Instituição de Educação
Superior (IES);

§ 2º A carga horária mínima do estágio curricular será de
35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total do Curso de
Graduação em Medicina.

§ 3º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária
prevista para o internato médico da Graduação em Medicina será
desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emer-
gência do SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste in-
ternato.

§ 4º Nas atividades do regime de internato previsto no pa-
rágrafo anterior e dedicadas à Atenção Básica e em Serviços de
Urgência e Emergência do SUS, deve predominar a carga horária
dedicada aos serviços de Atenção Básica sobre o que é ofertado nos
serviços de Urgência e Emergência.

§ 5º As atividades do regime de internato voltadas para a
Atenção Básica devem ser coordenadas e voltadas para a área da
Medicina Geral de Família e Comunidade.

§ 6º Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do
internato incluirão, necessariamente, aspectos essenciais das áreas de
Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde
Coletiva e Saúde Mental, em atividades eminentemente práticas e
com carga horária teórica que não seja superior a 20% (vinte por
cento) do total por estágio, em cada uma destas áreas.

§ 7º O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina
poderá autorizar a realização de até 25% (vinte e cinco por cento) da
carga horária total estabelecida para o estágio fora da Unidade da
Federação em que se localiza a IES, preferencialmente nos serviços
do Sistema Único de Saúde, bem como em instituição conveniada que
mantenha programas de Residência, credenciados pela Comissão Na-
cional de Residência Médica, ou em outros programas de qualidade
equivalente em nível internacional.

§ 8º O colegiado acadêmico de deliberação superior da IES
poderá autorizar, em caráter excepcional, percentual superior ao pre-
visto no parágrafo anterior, desde que devidamente motivado e jus-
tificado.

§ 9º O total de estudantes autorizados a realizar estágio fora
da Unidade da Federação em que se localiza a IES não poderá
ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) das vagas do
internato da IES para estudantes da mesma série ou período.

§ 10. Para o estágio obrigatório em regime de internato do
Curso de Graduação em Medicina, assim caracterizado no Projeto
Pedagógico de Curso (PPC), a jornada semanal de prática compre-
enderá períodos de plantão que poderão atingir até 12 (doze) horas
diárias, observado o limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos
termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que
dispõe sobre o estágio de estudantes.

§ 11. Nos estágios obrigatórios na área da saúde, quando
configurar como concedente do estágio órgão do Poder Público, po-
derão ser firmados termos de compromisso sucessivos, não ultra-
passando a duração do curso, sendo os termos de compromisso e
respectivos planos de estágio atualizados ao final de cada período de
2 (dois) anos, adequando-se à evolução acadêmica do estudante.
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