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Introdução: A integração ensino-serviço consiste em uma estratégia de ensino-

aprendizagem que permite ao discente uma formação voltada para a realidade do 

sistema de saúde em que atuará, além de formar um perfil de profissional mais humano 

e proativo.  Objetivos: O objetivo geral deste trabalho foi o de descrever a percepção 

dos estudantes quanto ao eixo de práticas de integração ensino serviço na Atenção 

Básica em um curso de Medicina. Métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa e 

descritiva, que ocorreu na Faculdade Metropolitana da Amazônia, com alunos do eixo 

de Interação, ensino, serviço, comunidade e gestão , utilizando-se a escala Likert para a 

avaliação e o ranking médio para a análise de dados, através de um questionário com 

perguntas sociodemográficas e com base nas principais recomendações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina. A trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

ética em pesquisa do UNIFAMAZ, com número do Parecer: 2.631.725. Resultados e 

Discussão: Os resultados obtidos foram a partir das respostas concordo totalmente e 

concordo parcialmente, em sua maioria, no que tange à contribuição na consolidação do 

SUS, à compreensão da integralidade do cuidado e ao desenvolvimento do trabalho em 

equipe. Todas as questões tiveram Ranking Médio acima de 4. É importante destacar 

que a avaliação positiva delas pode estar relacionada com a organização curricular do 

curso, que contempla o método pedagógico de Aprendizagem Baseada em Problemas e 

o ensino orientado para a comunidade, sendo a Estratégia Saúde da Família um 

relevante cenário de aprendizagem. Conclusão: Portanto, vale destacar que as 

Diretrizes Nacionais Curriculares ratificam a importância da formação generalista e a 

capacidade de mobilizar conhecimentos para qualificar a prática profissional. Porém, há 

a necessidade de novos estudos com vistas a aprofundar a compreensão da integração 

ensino-serviço, no contexto da Atenção Básica.  
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