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Resumo  

 Monitoramento das intervenções dos alunos inseridos no cenário prático 

de ensino-serviço da disciplina de Relação Médica justifica tal Projeto de 

Monitoria. Além disso, num conceito freiriano, o monitor, no seu ato de ensinar, 

acaba por intensificar seu processo de aprendizado. A ACI (Atividade Curricular 

Integrada) Relação Médica objetiva ensinar ao estudante do curso de medicina 

conceitos e habilidades necessárias ao profissional médico para relacionar - se 

com as pessoas a serem atendidas, suas doenças ou riscos de adoecimento, 

suas experiências de doença, e os seus contextos familiares e sociais. Junto a 

isto discute esta relação quanto aos aspectos éticos, psicológicos e de ciclo de 

vida, além de introduzir elementos clínicos essenciais para a futura prática 

médica. 

As atividades práticas e complementares desta disciplina ocorrem em diversos 

cenários: Unidades Básicas de Saúde da Família do município de Rio Grande, 

Hospital Universitário de Rio Grande, Centro Acadêmico do Hospital 

Universitário de Rio Grande e setores administrativos da Secretaria Municipal de 

Saúde do município em questão. Desta forma, o estudante entrará em contato 

com a rede de atenção à saúde de um modo geral, correlacionando seu 

aprendizado teórico com as situações diversas da prática médica. O cenário 

prático prioritário para o aprendizado desse estudante dar-se-á, contudo, na 

atenção primária, onde se buscará uma compreensão coletiva, familiar e 

individual de saúde que servirá de base para uma visão biopsicossocial do 

processo de saúde-adoecimento. 

Ademais, a apresentação precoce do aluno a uma abordagem em saúde 

centrada na pessoa, enfatizando o entendimento da \"pessoa como um todo\", 



suas relações com a doença, experiência com a doença, contexto próximo e 

distante, irá introduzir noções teórica e práticas básicas de comunicação, 

antropologia e psicologia médica.  

Justifica-se, portanto, mais uma vez, a presença de monitores, os quais guiarão 

e servirão de referencial teórico e prático para todas as atividades 

desempenhadas por esse aluno no escopo da disciplina e de suas 

características. 


