Nota – Coordenação do Curso de Medicina – 25MAI21
PROJETO INTEGRADO DE ATENÇÃO BÁSICA

O Projeto Integrado de Atenção Básica (PIAB) está inserido no Programa
Interdisciplinar de Saúde na Comunidade (PISCO) do Curso de Graduação em Medicina do
Centro Universitário das Américas e foi estruturado e organizado utilizando a Problematização
como metodologia e tendo como premissa o “aprendizado centrado no estudante”.
Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2014), no PISCO do
Curso de Medicina, a inserção dos estudantes nos cenários de prática da Atenção Básica
ocorre desde o primeiro semestre objetivando estimular e assegurar a formação de vínculo e a
corresponsabilidade no processo de cuidar das pessoas e das famílias na comunidade.
Colaborando com as equipes de saúde nos diferentes serviços o PISCO realiza atividades
educacionais que promovem o desenvolvimento das competências profissionais médicas pelos
alunos por meio da aplicação dos conhecimentos, habilidades, raciocínio clínico e ações de
intervenção.
Este processo formativo tem como fundamentos básicos os quatro pilares da
educação: o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver, e o aprender a
ser, e é fundamentada nos princípios norteadores das DCN para o curso de medicina, que são:
Atenção à Saúde; Gestão em Saúde; e a Educação em Saúde.
Assim, no PISCO esses princípios norteadores citados, são abordados tanto na
conceituação teórica das disciplinas vinculadas ao CANVAS, quanto na CONTEXTUALIZAÇÃO
DAS PRÁTICAS através da reflexão por meio de discussões de situações-problema e narrativas
vivenciadas pelos estudantes, como também pelo PIAB que emprega a problematização
através do Arco de Maguerez.
No PIAB, como prevê o Arco de Maguerez, cabe ao aluno observar a realidade (de
forma direta ou indireta) e em atividade facilitada pelo preceptor identificar os pontos-chave
do problema buscando conhecimentos e habilidades que possam subsidiar a elaboração de
hipóteses de solução propondo por fim a intervenção de volta a realidade observada.

Desta forma aplicando os conceitos acima elencados desde 2020 foi definido o PIAB
como atividade avaliativa do PISCO, em especial observação ao contingenciamento das
atividades presenciais decorrentes da pandemia do COVID-19, face à diminuta disponibilidade
de vacinas e com isso imunização de pequena fração da comunidade acadêmica do curso, o
que impõe o caráter facultativo de participação nas atividades presenciais na UBS.
Considerando ainda a qualidade dos PIAB desenvolvidos pelos alunos nos semestres
pregressos, o Curso de Medicina promoverá de 01 a 10 de junho a AMOSTRA PIAB 2021.1
(Projetos Integrados de Atenção Básica), evento em ambiente remoto divulgado e registrado
no YouTube da FAM em que os grupos, representando por um de seus componentes,
apresentará a síntese de seu projeto criado no presente semestre letivo.
Com o total de 103 PIAB, a AMOSTRA esta estruturada com a apresentação de duração
de 10 minutos, realizada por um dos componentes do grupo, tendo na sequencia 2 minutos de
arguição realizada pela banca examinadora (composta pelos docentes e preceptores
vinculados ao PISCO), e sendo finalizada com 3 minutos de resposta.
Os grupos serão divididos nos dias e horários conforme calendário enviado como
apêndice desta nota de instrução.

Informações importantes:
- Será emitido certificado único para o grupo que realizar a apresentação de seu PIAB na
AMOSTRA. Esse certificado poderá ser submetido individualmente pelos alunos para atribuição
de 5 (cinco) horas de Atividades Complementares.
- Todos os componentes do grupo serão avaliados com o mesmo conceito.
- Distribuição das nas notas do PISCO: 25% EAD; 25% PIAB; 50% Contextualização.
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