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RESUMO

O curso de Medicina da Universidade Estácio de SÁ – Campus João Uchoa – RJ, aponta no projeto pedagógico a necessidade de uma formação 
discente que inclua metodologias ativas e práticas pedagógicas voltadas para humanização e a integralidade do cuidado. No eixo da Saúde da 
Família, a disciplina Saúde da Família III tem como foco as Políticas Públicas de Saúde, norteando as linhas de cuidado na atenção primária (AP) e 
a gestão do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). A disciplina tem ainda como proposta 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, bem como, conhecer a percepção do usuário acerca do sistema e dos serviços ofertados. A proposta 
desse estudo foi trabalhar com a representação teatral na parceria com grupo de professores/monitores do curso de teatro. A representação se 
fez através de um caso clínico na Atenção Primária em Saúde (APS) com atendimento previsto nas Ações da Carteira de Serviços na APS. Os 
objetivos foram apresentar os protocolos norteadores da assistência na APS, refletir sobre a prática médica, inferindo a necessidade do 
atendimento médico pautado nas práticas voltadas para humanização, integralidade do cuidado e escuta sensível. A metodologia proposta 
apresentou um caso fictício, onde o paciente é um ator ou monitor de teatro, representando uma necessidade de atendimento na Unidade Básica 
de Saúde (UBS), com diferentes agravos a sua condição de saúde. Os profissionais foram representados pelos discentes, caracterizados como 
médico da Estratégia de Saúde da Família, lotado em uma UBS, capaz de identificar as necessidades de saúde do paciente, traçar um plano 
terapêutico e propor as intervenções. A atividade fortaleceu a importância do trabalho interdisciplinar, a reflexão dos discentes sobre os 
determinantes sociais em saúde; a percepção dos alunos nas condições que propiciam o agravo à saúde mental dos pacientes sob seus cuidados; 
a necessidade das relações empáticas no cotidiano da vida profissional; além dos aspectos que envolvem a responsabilidade e a gestão do 
cuidado na clínica.
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