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Introdução 

A Faculdade de Medicina da PUCRS incorporou a área de Saúde Coletiva, em 2005, 

no seu modelo de Internato prévio, que contemplava as áreas de Medicina Interna, 

Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Cirurgia, atendendo o artigo número VII das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Medicina, homologadas em 2011 pelo Ministério da Educação 

(1). Havia preocupação entre educadores e educandos em acrescentar essa nova área no 

currículo devido às condições precárias da rede do Sistema Público de Saúde; porém, mesmo 

com opiniões divergentes, o Internato em Saúde Coletiva, atualmente, faz parte do novo 

currículo do curso de graduação de Medicina da PUCRS. 

O novo estágio consiste em atividades práticas, realizadas nos Centros de Saúde de 

Extensão Universitária (CS), nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (UESF) e no 

Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre/RS, e atividades teóricas, como seminários 

(2).  Os alunos são divididos em grupos de 26 estagiários, e cada um tem a oportunidade de 

conhecer e estagiar em um CS e uma UESF, além de realizar plantões no HPS, durante quatro 

meses.  

O estudo propõe-se a acompanhar a evolução da avaliação nas opiniões quantitativas 

dos estagiários no 1° e 2° ano do novo currículo da FAMED/PUC; analisando o impacto do 

estágio de Saúde Coletiva sobre os alunos.  

 

Metodologia 

Este é um estudo transversal, com um enfoque analítico quantitativo; foi realizado 

através da aplicação de questionário semi-estruturado, com questões fechadas simples e uma 

escala de Likert para descriminar as variáveis relativas às opiniões dos alunos. O questionário 

é entregue rotineiramente aos alunos que completaram o estágio quadrimestral como um meio 
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de pesquisa de satisfação. Os resultados serão apresentados por estatística descritiva e 

inferencial. 

  

Resultados e Discussão 

Cento e cinco alunos responderam o questionário ao final do estágio quadrimestral de 

Saúde Coletiva. O estudo abordou as seguintes questões: satisfação com o internato, 

disponibilidade de supervisão, qualidade técnica de supervisão, estrutura física da Unidade de 

Saúde (US) em que foi feito o estágio, satisfação com os seminários, importância do estágio 

para formação médica, perspectiva em relação ao estágio e nota final.   

No estudo houve uma evolução na qualidade percebida pelos alunos, aferida através 

de resultados quantitativos. Isto certamente demonstra um retorno positivo frente à 

expectativa e responsabilidade que representa uma alteração de currículo no ensino médico. 

Percebemos também que, apesar da precariedade da rede de saúde pública, os alunos ficaram 

satisfeitos com a estrutura das Unidades de Saúde; não dando importância a esse fator, que era 

uma das preocupações levantadas pelos educadores quando foi abordada possibilidade da 

entrada dessa nova área no currículo (tabela 1).  

A comissão de professores supervisores teve uma avaliação positiva, tanto no ano de 

2009, como no ano de 2010; enquanto os seminários tiveram uma melhora da satisfação dos 

alunos do ano de 2009 para 2010 (tabela 1); assim como a nota final do estágio, que atingiu 

uma escala maior no segundo ano em que o estágio fazia parte do currículo (gráfico 2). Isso 

pode ser decorrente de modificações espelhadas nas respostas dos questionários anteriores; 

logo, essas opiniões ajudam o corpo docente a estruturar e qualificar o ensino prestado aos 

acadêmicos de medicina.  

Os alunos, em ambos os anos, reconheceram a importância do estágio em Saúde 

Coletiva para a formação médica (gráfico 1). Isso demonstra a preocupação que eles tem com 

a futura carreira, quando terão que trabalhar em locais com poucos recursos disponíveis pela 

rede de saúde e muita demanda de pacientes vindos da comunidade.  

 

Questões: 
Satisfação 
total 

Satisfeitos indiferença 
Não 
satisfeitos 

Insatisfeitos 
Não 
responderam 

Satisfação com o Internato 0 7,4 18.4 53,7 44.7 23,9 18.4 9 10.5 0 7.8 6 

Disponibilidade de supervisão 15.7 38,8 39.4 34,3 23.6 15 7.8 3 5.2 0 7,8 9 

Qualidade técnica de 
supervisão 

5.2 22,3 29 41,7 39.4 20,8 15.7 3 0 1,5 10,5 10,4 

Estrutura física da US 10.5 15 50 26,8 23.6 25,3 5.2 10,4 5.2 3 5.2 18 

Satisfação com os seminários 2.6 5,9 10.5 50,7 23.6 29,8 26.3 8,9 36.8 4,5 0 0 

Tabela 1 
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Azul: Turma de 2009 

Vermelho: Turma de 2010 

 

O Internato foi importante para a formação médica?                         Nota final do estágio: 

   
 

 

Conclusão  

A introdução da área de Saúde Coletiva como nova área de Internato tem como 

objetivo integrar a formação médica na realidade do SUS, contextualizando e vivenciando 

suas diretrizes e marcos conceituais. Com isso, o programa do Internato com ênfase em 

Atenção Primária e Saúde da Família busca formar futuros profissionais aptos a desenvolver 

ações que possam contemplar o sistema de saúde vigente no país.  

Considerando as limitações deste estudo, essa experiência está sendo bem sucedida, e 

construída de forma democrática, buscando as demandas dos alunos e com isso programando 

adequações constantes no ensino médico. 
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