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MANUAL DO INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - DISCIPLINA 

DE INTERAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

OBJETIVOS DO INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

● Desenvolver a capacitação para a prática  médica em Atenção Primária à Saúde 

(APS), com base nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da APS, e na 

noção de clínica ampliada; 

● Desenvolver a compreensão dos fundamentos empíricos do modelo de medicina 

centrada na pessoa e da Medicina de Família e Comunidade; 

● Propiciar ao aluno uma vivência continuada na Atenção Básica do SUS, 

especialmente na Estratégia Saúde da Família. 

 
O interno (doutorando) precisa saber realizar autonomamente:  

1. A comunicação efetiva com o paciente no contexto médico, inclusive na 

documentação de atos médicos, no contexto da família do paciente e da 

comunidade, mantendo a confidencialidade e obediência aos preceitos éticos e 

legais. 

2. A comunicação, de forma culturalmente adequada, com a comunidade na aquisição 

e no fornecimento de informações relevantes para a atenção à saúde. 

3. Promoção da saúde em parceria com as comunidades e trabalho efetivo no sistema 

de saúde, particularmente na atenção básica. 

4. Desenvolvimento e aplicação de ações e práticas educativas de promoção à saúde 

e prevenção de doenças. 

5. Promoção de estilos de vida saudáveis, considerando as necessidades, tanto dos 

indivíduos quanto de sua comunidade. 

6. A atenção médica ambulatorial, domiciliar e comunitária, agindo com polidez, 

respeito e solidariedade. 

7. A prática médica, assumindo compromisso com a defesa da vida e com o cuidado a 

indivíduos, famílias e comunidades. 

8. A prática médica, considerando a saúde como qualidade de vida e fruto de um 

processo de produção social. 
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9. A solução de problemas de saúde de um indivíduo ou de uma população, utilizando 

os recursos institucionais e organizacionais do SUS. O diálogo com os saberes e 

práticas em saúde-doença da comunidade. 

10. A avaliação e utilização de recursos da comunidade para o enfrentamento de 

problemas clínicos e de saúde pública. 

11. O trabalho em equipes multiprofissionais e de forma interdisciplinar, atuando de 

forma integrada e colaborativa. 

12. A utilização de ferramentas da atenção básica e das tecnologias de informação na 

coleta, análise, produção e divulgação científica em Saúde Pública. 

13. A utilização de tecnologias de informação na obtenção de evidências científicas para 

a fundamentação da prática de Saúde Pública. 

14. A utilização de protocolos e dos formulários empregados na rotina da Atenção 

Básica à Saúde. A utilização dos Sistemas de Informação em Saúde do SUS. 

15. A utilização dos recursos dos níveis primário, secundário e terciário de atenção à 

saúde, inclusive os mecanismos de referência e contra-referência. 

16. O monitoramento da incidência e prevalência das Condições Sensíveis à Atenção 

Básica. 

 
O interno (doutorando) precisa saber realizar sob supervisão:  
 

1. Organização do processo de trabalho em saúde com base nos princípios 

doutrinários do SUS. Os processos de territorialização, planejamento e programação 

situacional em saúde.  

2. O planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações educativas em saúde. 

3. A organização do trabalho em articulação com cuidadores dos setores populares de 

atenção à saúde. A organização do trabalho em articulação com terapeutas de 

outras racionalidades médicas. 

4. A utilização de tecnologias de vigilância: epidemiológica, sanitária e ambiental.  

5. O cuidado integral, contínuo e integrado para pessoas, grupos sociais e 

comunidades.  

6. A análise dos riscos, vulnerabilidades e desgastes relacionados ao processo de 

saúde e de doença, nos diversos ciclos de vida. 

7. Formulação de questões de pesquisa relativas a problemas de saúde de interesse 

para a população e produção e apresentação de resultados. 
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8. A atenção à saúde com base em evidências científicas, considerando a relação 

custo-benefício e disponibilidade de recursos. 

 
O interno (doutorando) precisa saber compreender e aplicar conhecimento teórico:  
 

1. Os princípios e pressupostos do Sistema Único de Saúde e sua legislação. 

2. O papel político, pedagógico e terapêutico do médico. 

3. Os programas de saúde, no seu escopo político e operacional, em nível de atenção 

básica em saúde. 

4. A formação, relevância e estruturação do controle social do SUS. 

5. Os preceitos/responsabilidades da Estratégia de Saúde da Família. 

6. Os princípios da gestão de uma Unidade de Saúde da Família. 

7. Os problemas de saúde que mais afetam os indivíduos e as populações de centros 

urbanos e rurais, descrevendo as suas medidas de incidência, prevalência e história 

natural.  

8. Fatores econômicos e socioculturais determinantes de morbimortalidade. Fatores e 

condições de desgaste físico, psicológico, social e ambiental relacionados aos 

processos de trabalho e produção social. 

 
PACTUAÇÕES: 
 

1. HORÁRIOS: 
a. Segunda a sexta-feira - 8:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h 
b. Aulas teóricas na UFSC - Quarta-feira às 14:00h no 3º andar do Bloco 

Didático de Medicina 
c. 1 turno livre por semana pactuado com a preceptoria local, podendo 

excepcionalmente  haver acúmulo de áreas verdes ao final do estágio  se 
autorizado pelo preceptor; 

d. Sempre avisar previamente sobre faltas e atrasos, pactuando reposição 
se necessário; 

e. O aluno que participa de monitoria em outra disciplina do curso terá 
liberação das suas atividades por até 4 horas semanais para atividades 
de aula presenciais, avisando previamente o preceptor sobre a 
situação; 

f. Liberação para congressos e outras atividades acadêmicas precisam 
ser previamente autorizadas e, caso as saídas e faltas excedam 5% da 
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carga horária do estágio, precisarão ser repostas, conforme pactuação, 
não podendo exceder 25% da carga horária total. 

2. IDENTIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
a. utilizar sempre crachá de identificação de aluno da UFSC; 
b. levar jaleco para uso em situações que necessitem de proteção 

individual, como procedimentos, curativos, etc; utilizar sempre 
vestimenta adequada; 

c. ter sempre em mãos caneta e caderno para anotação das dúvidas e 
aprendizados do dia, se possível, levar seu próprio estetoscópio e 
outros materiais para exames (caso não seja possível, existem alguns 
disponíveis no Centro de Saúde); 

d. Sempre se identificar ao paciente antes de iniciar a consulta e relatar 
qualquer problema ao preceptor; 

3. ATITUDES 
a. Evitar uso de celular durante as consulta; 
b. Além da via presencial, informar-se sobre outros como meio de 

comunicação com preceptor e equipe, como chats, e-mail, entre outros, 
c. Assinar a lista de presença conforme pactuação com preceptor, não 

esquecer e levar para assinar presença nas aulas teóricas; 
d. Zelar pela limpeza e organização dos espaços utilizados do Centro de 

Saúde e ter cuidados de higiene (lavar as mãos, usar EPI SN, evitar uso 
de acessórios); 

e. Não realizar orientação, procedimentos ou liberar usuários sem a 
supervisão de um profissional da unidade de saúde; realizando sempre 
a discussão do caso e tendo a ciência do preceptor naquele momento. 

4. AVALIAÇÕES 
a. A avaliação é um momento de percepção do estudante e do seu            

preceptor dos avanços alcançados e das dificuldades a serem         
transpostas em determinado espaço de tempo.  

b. As avaliações são mensais, além da avaliação e feedback diário a cada            
atividade; 

c. A avaliação e nota final são compostas por 2 elementos: 
i. desempenho do aluno no Centro de Saúde 

1. O cumprimento dos objetivos do internato em MFC; 
2. O cumprimento de tarefas solicitadas pelo preceptor 

(leituras,apresentações); 
3. A contribuição com a equipe ao longo do estágio; 

ii. Prova com paciente simulado 
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AULAS: 
 
 

Aulas do 3º Ciclo - Internato em MFC - 39 alunos 

Horário: 14:00h - Sala: 5ª e 6ª fase - 3º andar Bloco Didático 

DATA 9ª fase 23/10 - 17/12 DATA 10ª fase 16/10 - 10/12 

  18/10 TUBERCULOSE - Jhonathan 

25/10 IST - Anelise 25/10 CEFALÉIA -Adriana 

01/11 exercício on-line BMJ 01/11 
PROBLEMAS 
OSTEOMUSCULARES - luiza 

08/11 MCCP + registro - Bruno 08/11 
ABORDAGEM FAMILIAR - 

Nicole/Fernanda 

15/11 FERIADO 15/11 FERIADO 

22/11 HAS/DM: TTO - Ricardo 22/11 DESMEDICALIZAÇÃO - Jardel 

29/11 PROVA - PACIENTE SIMULADO 29/11 
PROVA - PACIENTE 

SIMULADO 

6/12 HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO - Fernanda Lazzari (nona e décima fase juntas) 

13/12 RASTREIO - Tiago   

 
 
SUGESTÃO PARA ESTUDOS DIRECIONADO  

(utilizar ao menos uma das bibliografias recomendadas para cada tema) 

 

SEMANA 1 

1. Tuberculose 

a. Manual de recomendações para o controle de tuberculose no Brasil. 

Ministério da Saúde, 2011. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle

_tuberculose_brasil.pdf 
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b. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 140 

c. Medicina Ambulatorial (Duncan) - capítulo 137 

 
SEMANA 2 

1. Infecções Sexualmente Transmissíveis 

a. Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Infecções Sexualmente 

Transmissíveis 

b. Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Infecção pelo HIV e AIDS 

      2. Cefaleia 

a. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 205 

 
SEMANA 3 

1. Dor lombar 

a. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 193 

b. Manual Medicina Geral de Oxford - capítulo 15: pág 537-542 

 
SEMANA 4 

1. Método Clínico Centrado na Pessoa 

a. Medicina Centrada na Pessoa - Transformando o método clínico 

(McWhinney) 

i. Capítulo 1 - Introdução 

ii. Capítulo 2 -  A Evolução do Método Clínico 

b. Medicina Ambulatorial (Duncan) - capítulo 8 

c. Método Clínico Centrado na Pessoa II PROMEF 

       2. Registro Clínico Orientado por Problemas 

d. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Cap 40 

e. O registo clínico orientado por problemas. J. Vasco Barreto, Paulo Paiva  - 

http://www.spmi.pt/revista/vol15/vol15_n3_2008_201_206.pdf 

f. Ferramentas da Prática do MFC e registro PROMEF 

        3. Abordagem Familiar e Ferramentas do MFC 

a. Abordagem familiar PROMEF 2015 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 

            CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 

 
b. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Abordagem Familiar 

c. Medicina Ambulatorial (Duncan) - Abordagem Familiar 

 

SEMANA 5 
1. Diabetes Mellitus 

a. Medicina Ambulatorial (Duncan) -  Cap 63, 93 e 94 

b. Manual de Clínica Geral de Oxford - Cap 12 

c. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Cap 162 

d. Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Diabetes Mellitus 

2. Hipertensão Arterial Sistêmica 
a. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 145 

b. Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Hipertensão Manejo clínico 

em adultos 

      3. Desmedicalização 

a. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 23 e 94 

 

SEMANA 6 
1. Habilidades de Comunicação 

a. Entrevista clínica (Borrell) 

i. CAPÍTULO I - INICIAR UMA RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

ii. CAPÍTULO 3 - DADOS DE QUALIDADE PARA BONS 

DIAGNÓSTICOS 

b. A Nova Consulta - Desenvolvendo a Comunicação Entre Médico e Paciente 

(Havelock,Peter / Tate,Peter / Pendleton,David / Schofield,Theo) 

 
SEMANA 7 

1. Rastreamentos 
b. USPSTF - calculadora - https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ 

c. Manual de Clínica Geral de Oxford - Cap 8, pág 177-179 

d. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 61 

e. Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Prevenção cardiovascular 
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Outros temas importantes sugeridos para estudo: 

1. Métodos anticoncepcionais e planejamento familiar 

Medical eligibility criteria for contraceptive use - Fifth edition - OMS 

      2. Sofrimento Psíquico na APS 

Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 218, 219, 220 e 222 

Manual Terapêutica Médica: Assistência à Família (ACM) - capítulo 

PACK Brasil Florianópolis Adulto Saúde Mental 

Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Ansiedade Generalizada e 

Transtorno de Pânico em Adultos 

Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Depressão 

Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Avaliação do Risco de Suicídio e 

sua Prevenção 

Cartão Babel 

Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Álcool e outras drogas 

       3. Pré-natal de baixo risco 

Guia de Referência Rápida RJ (1ª edição 2016) - Atenção ao Pré-Natal Rotinas para 

gestantes de baixo risco  

Cadernos de Atenção Básica n° 32: ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO 

      4. Saúde da Criança 

Cadernos de Atenção Básica, n° 33: SAÚDE DA CRIANÇA: CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 

       5. Doenças Oculares Comuns na APS 

Avaliação do olho vermelho - BMJ Best Practice 

Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Capítulos 171, 172 e 173 

Medicina Ambulatorial (Duncan) - Condutas em Atenção Primária Baseadas em 

Evidências - Seção XII - Problemas de Olho, Ouvido, Nariz, Boca e Gargant 

       6. Dispepsia: DRGE, úlcera, gastrite 

Avaliação da Dispepsia BMJ Best Practice 

Tratado de Medicina de Família e Comunidade - capítulo 150 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 

            CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:  
 

1. Tratado de Medicina de Família e Comunidade 
2. Medicina Ambulatorial (Duncan) 
3. Entrevista clínica (Borrell) 
4. Manual de Medicina de Família e Comunidade (McWhinney) 

5. Oxford Handbook of General Practice (Manual de Clínica Geral de Oxford) – 

ARTMED 

6. The 10-minutes clinical assessment (Knut Schroeder) – BMJ/Books 

7. Principles of Ambulatory Medicine (Barker, Burton and Zieve´s) – Lippincott Williams 

& Wilkins 

8. Murtagh´s General Practice (John Murtagh) – Austrália 

9. Primary Care Medicine (Goroll)  

10. The color atlas os Family Medicine (Usatine) 

11. Textbook of Family Medicine (Rakel) 

12. Current: Medicina de família e comunidade 

13. Current: diretrizes clínicas em atenção primária à saúde 

14. Current Medical Diagnosis & Treatment – Lange 

15. Tratamento das doenças do Sistema Musculoesquelético (Snider) – Manole 

16. Propedêutica médica essencial (Bates) – Guanabara 

17. Dermatologia clínica (Habif) 

18. A nova consulta: Desenvolvendo a Comunicação Entre Médico e Paciente 

(Havelock,Peter / Tate,Peter / Pendleton,David / Schofield,Theo) 

19. Método Clínico Centrado na Pessoa (Moira Stewart) 

20. Estratégia de Medicina Preventiva (Geoffrey Rose) 

 

DICAS - Estudo imediato em medicina baseada em evidências – 

1. BMJ - acesso direto pelos computadores da PMF - c adastro através dos 

computadores da rede da PMF e depois consegue acesso em qualquer local com 

login e senha feitos lá 

a. Cursos on-line gratuitos – BMJ Learning 

http://learning.bmj.com/learning/home.html 
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b. BMJ BEST PRATICE - acesso rápido e fácil a informações confiáveis e 

atualizadas ao fazer diagnósticos e tomar decisões de tratamento 

http://brasil.bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html 

2. Portal de acesso à sites de medicina baseada em evidência do MS (disponível 

para quem em CRM) https://periodicos.saude.gov.br/ 

3. UpToDate  – cadastro através dos computadores do HU e depois consegue acesso 

em qualquer local com login e senha feitos lá 

4. UFRG.BR/educatele 
5. TELESSAUDE - protocolos de encaminhamento  

6. Bvs.aps - dúvidas  

7. Canal no YouTube no TELESSAUDE  

8. Calculadoras  

9. Choosing wisely  

10. Trip database 

11. Sci-hub 

12. The NNT 

13. Harding center for risk literacy  

14. UNASUS 
15. Medicamentos : 

a. Drugs.com -  http://www.drugs.com/drug_interactions.html  

b. Drogas na gestação e lactação 

i. http://safefetus.com/search.php 

ii. http://www.e-lactancia.org/ 

c. Caderno de Uso Racional de Medicamentos do MS (colocar "uso racional 

de medicamentos temas selecionados" no google, primeiro resultado um 

arquivo PDF) 

d. Therapeutics Initiative: mission to provide physicians and pharmacists with 

up-to-date, evidence-based, practical information on prescription drug therapy 

- http://www.ti.ubc.ca/ 

e. BIT Navarra : Boletim de informações farmacoterápicas 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Do

cumentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/ 

16. Sobre plantas medicinais – Horto do HU - http://www.hortomedicinaldohu.ufsc.br/ 
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17. Links para os “Cadernos de Atenção Básica do MS” 

a. http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php 

b. http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

18. Site que abre textos acadêmicos pagos. Um cientista do Cazaquistão inventou 
isso, basta colocar o link do texto que você quer abrir: http://sci-hub.io/ - Veja a 
historia no Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub 

19. CKS – PRODIGY: Clinical Knowledge Summaries - safe practical clinical answers 

fast (site do sistema de saúde inglês – NHS) http://cks.nice.org.uk/ 

a. Link para acesso direto:  cks.nice.org.uk.uk2.gsr.awhoer.net ou 

https://whoer.net/webproxy 

20. TRIP DATABASE: Trip is a tool for you to find and use high-quality clinical research 

evidence http://www.tripdatabase.com/ 

21. U.S. Preventive Services Task Force: site com as melhores evidências sobre 

exames de rastreamento - http://www.uspreventiveservicestaskforce.org 

22. The NNT: quick summaries of evidence-based medicine  - http://www.thennt.com/ 

23. Choosing Wisely: These lists represent specific, evidence-based recommendations 

physicians and patients should discuss to help make wise decisions about the most 

appropriate care based on their individual situation - 

http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/ 

24. Journal Watch: revisão semanal dos principais jornais científicos - 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=2320 

25. Cochrane: base de dados em estudos baseados em evidência - 

http://cochrane.bireme.br ou http://summaries.cochrane.org/pt 

26. PubMed: base de dados em estudos baseados em evidência - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

27. Cálculo de Risco CardioVascular - http://qrisk.org/ou http://qrisk.org/lifetime/ 

28. Cursos on-line de universidades americanas / gratuitos  - 
https://www.coursera.org/ 

29. Site sobre oftalmo de Portugal - 

http://www.dgsaude.min-saude.pt/visao/html/olhovermelho.html 

30. NICE – National Institute of Clinical Evidence do NHS - http://www.nice.org.uk/ ou 

http://pathways.nice.org.uk/ 
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31. Vídeo sobre táticas dos representantes da Indústria Farmacêutica: 

http://www.youtube.com/watch?v=oU86nB5afyg 

32. American Academy of Family Physicians  - http://www.aafp.org 

33. Australian Prescriber : is a free, independent publication providing readily 

accessible information about drugs and therapeutics, published by NPS 

MedicineWise http://www.australianprescriber.com/ 

34. BRATS: Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde- 

http://200.214.130.94/rebrats/brats.php 

35. Equipo CESCA – site com diversos artigos de medicina baseada em evidências - 

http://equipocesca.org/pt 

36. National Guideline Clearinghouse  - www.guideline.gov  
37. U.K. National Electronic Library for Health - www.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder 
38. CAPES - http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
39. UNIFESP - http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm/ 
40. SciELO  - http://www.scielo.org/ 
41. SCAD (Bireme) - http://scad.bvs.br/html/pt/home.html/ 
42. Acesso à artigos originais – PubMed (US National Library of Medicine) – acesso 

livre ao MEDLINE; http://www.pubmed.gov/ 
a. Tutorial PubMed: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_tutorial/m1001.html/ 
43. Acesso à artigos originais – OVID – acesso ao MEDLINE mediante assinatura 

http://www.ovid.com/site/index.jsp 

a. Tutorial OVID: http://www.mclibrary.duke.edu:8080/ovidtut/home 

 

Aplicativos de celular 

1. Epocrates  - base de dados de medicamentos, permitindo consulta rápida das 

respectivas indicações, contra-indicações, efeitos adversos, posologia 

2. Qx Calculate  - calculadoras e ferramentas de apoio à decisão, classificadas por 

especialidades 

3. AHRQ ePSS - auxilia na identificação de serviços de apoio à prevenção em saúde 

4. Gesta Tools  - Calculadora de Idade Gestacional, Índice de Bishop e IMC 
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5. AFP by topic  - informações e ferramentas da American Academic of Family 

Physicians 

6. Medscape  - recursos de educação médica continuada 

7. BMJ Best Pratice  - ferramenta de pesquisa rápida para apoio a decisão clínica, 

voltada para APS 

8. SBMFC - informações e ferramentas da Sociedade Brasileira de Medicina de Família 

Comunidade 

Habilidades de Comunicação 

1. Entrevista clínica (Borrell) 

2. https://gtcomunicacaoesaude.wordpress.com/ 

3. PBI - http://www.cmfc.org.br/sul/article/view/1906/1899 

 

Coordenação do Internato em Medicina de Família e Comunidade: 
● Dannielle Godoi 

● Nicole Coelho Della Bruna 

● Mayra Aragon 

● Luciana Figueiredo 

Contato: 

● E-mail: internato.ic@gmail.com 


