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RESUMO

A disciplina Saúde da Família tem como objetivo aprofundar a reflexão do graduando de medicina com relação aos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a construção do cuidado em saúde em redes de atenção, a participação popular a partir da gestão participativa e 
do controle social, bem como, conhecer a percepção do usuário acerca do sistema e dos serviços ofertados. O estudo teve como objetivos: 
identificar a percepção do discente sobre sua inserção na prática da ESF, compreender os desafios e conquistas na adesão à medicina de Família e 
Comunidade enquanto disciplina e proporcionar um novo olhar do estudante para a estratégia, para que a Medicina de Família (MFC) e 
Comunidade possa ser uma opção de especialidade futura. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo que teve como proposta realizar um 
levantamento, através de entrevista semiestruturada, da percepção do estudante de medicina da Universidade Estácio de Sá, Campus João 
Uchôa – RJ acerca da sua inserção prática na Estratégia de Saúde da Família (ESF)Vinte e dois discentes do curso de medicina do Campos João 
Uchôa responderam ao questionário e a maioria (22,7%) pertencia ao 10° período. No que tange à contribuição da ESF na formação, a maioria 
dos estudantes afirma que a disciplina auxilia na compreensão da estrutura do SUS e na experiência profissional cotidiana. Já na percepção da 
inserção na ESF durante a formação, a maioria afirma que poderia participar mais do cotidiano das unidades. Quando sobre a Medicina de Família 
e Comunidade ser vista como futura especialidade, 31,8% diz que sim e 68,2 aponta que não escolheria esta área para seguir carreira na medicina. 
Conclui-se que a forma como o acadêmico percebe a disciplina, não garante a adesão à especialidade e a inserção do mesmo nas unidades deve 
ser realizada de forma que se sinta integrante das equipes, participante efetivo das atividades e reconhecedor da importância da Estratégia de 
Saúde da Família tanto na sua formação, como na saúde da população.
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