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Introdução: Trata-se de relato com base em estudo e experiência sobre o planejamento 

de atividades que envolve docentes de diferentes Unidades Curriculares, em tutoriais 

que se desenvolvem sob a estratégia de ensino Poblem Based Learning (PBL), em curso 

de medicina com o currículo integrado. O título provocativo indica que há um esforço 

das docentes para a confluência de alguns conteúdos e métodos das ciências sociais e 

das ciências da saúde no planejamento, para as práticas diárias das atividades com os 

estudantes.  O campo das ciências sociais, que prioriza questões sociais, econômicas, 

culturais, entre outras, constituem um desafio frente às ciências biológicas, que 

tradicionalmente são privilegiadas pelas estruturas de ensino na medicina. É importante 

apontar, já de início, neste relato, que se tem consciência que os modelos, tanto os do 

ensino nas ciências sociais quanto os modelos do ensino clínico não dão conta da 

aplicação da saúde à realidade. Os objetivos deste relato são levantar materiais para 

estudo e reflexão; relatar a experiência das docentes do grupo de planejamento sobre a 

integração das Unidades Curriculares do primeiro período do curso de medicina.  

Metodologia: relatar a experiência da busca de objetivos psicossociais na construção de 

situações problema para os tutoriais. Resultados: A explicitação da sociologia como 

ciência do social é fundamental para o reconhecimento do seu objeto, que é a realidade 

social, necessariamente dinâmica, em movimento, que tem como pressuposto a 

formação e a transformação. A dinamicidade da realidade social constitui um desafio ao 

campo da saúde, cujo centro também é o sujeito tanto individual quanto coletivo. 

Justifica-se a relação das ciências sociais na educação e ensino da saúde, para a 

ampliação e aprofundamento das questões relacionadas aos problemas sociais, como 

base para se compreender o indivíduo em sociedade em seu contexto e com toda a 
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complexidade que o envolve. A experiência do grupo: o grupo se reúne semanalmente 

para planejar as atividades que envolvem os tutoriais e as práticas (laboratoriais) para 

primeiro período do curso de medicina. O grupo de professores é composto de biólogas, 

médicas, biomédicas e cientista social. O planejamento consiste em buscar a integração 

de diferentes conhecimentos que compõe as atividades planejadas, que culminam em 

situações problemas para as atividades de tutoriais com os estudantes, com a utilização 

dos passos do PBL.  A integração da saúde com as ciências sociais é sempre recorrente 

no grupo, é sempre desafiadora, e cada tema suscitado para a elaboração dos objetivos 

das situações problemas a serem trabalhadas nos tutoriais requerem um cuidado, para 

não reduzir as questões sociais a um objetivo único. Isso sempre enseja muita discussão 

no grupo, de modo que, integrar diferentes áreas de conhecimento passa a ser 

imprescindível para perceber as contradições e dificuldades de pensar a realidade (de 

ensino) à luz de diferentes perspectivas ou conhecimentos. Perceber o processo de 

saúde-doença como historicamente construído, é necessário para apontar que a 

dinamicidade desse processo é incompatível com um modelo de cuidado que naturaliza 

e retifica o social. Isto porque, o social evidencia conflitos e problemas, em todos os 

âmbitos. Nesse sentido, os currículos que envolvem em maior intensidade as ciências 

sociais e que, consequentemente, ampliam mais o debate no ensino em saúde, vem 

sendo priorizados em detrimento dos currículos centrados nos aspectos biológicos. 

Conclusão: Não se trata de dar um curso inteiro de sociologia nas graduações em 

saúde, e tampouco de banalizar as contribuições que as ciências sociais podem trazer 

para a saúde, mas de buscar as confluências que embasam as buscas incessantes de 

compreender o ser humano na sua integralidade, em perspectiva complexa e 

contextualizado. A partir dos longos anos de experiência/convivência do grupo, 

percebe-se que há maior interação entre a equipe, e consequentemente, maior 

aprofundamento nas discussões pré planejamento.  
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