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EMENTA

Aspectos teórico-metodológicos dos processos de formulação e implementação de políticas de saúde. Problemas de
saúde  da  população  e  de  seus  determinantes.  Antecedentes,  princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde.
Componentes  dos  sistemas  de  saúde:  infraestrutura,  organização,  gestão,  financiamento  e  modelo  assistencial.
Participação e controle social do SUS. Planos e seguros privados de saúde e de suas relações com o sistema público.
Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Modelos assistenciais de saúde. Estratégia Saúde da Família e suas relações
com a média e a alta complexidade. Controle de doenças e agravos e proteção da saúde. Qualidade no cuidado de saúde.
Desafios atuais da Reforma Sanitária. Tendências políticas e sociossanitárias no Brasil do século XXI.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Analisar  criticamente  as  políticas  e  os  programas  de  saúde  desenvolvidos  no  âmbito  de  instituições  estatais  e  da
sociedade civil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Discutir a importância da Política de Saúde enquanto disciplina acadêmica e âmbito de intervenção social;
 Identificar os principais problemas de saúde da população brasileira e analisar seus determinantes;
 Descrever o processo de constituição do SUS, seus princípios e suas diretrizes;
 Analisar os componentes do SUS, identificando avanços e desafios;
 Discutir a participação social no SUS;
 Caracterizar o sistema de assistência médica suplementar;
 Discutir a assistência farmacêutica e a Política de Medicamentos;
 Caracterizar o complexo produtivo da saúde;
 Caracterizar os modelos assistenciais hegemônicos e identificar as propostas alternativas;
 Analisar os antecedentes e as características da Estratégia de Saúde da Família;
 Analisar as relações entre atenção básica, média e alta complexidade no SUS;
 Analisar as estratégias de prevenção e controle de doenças, agravos e riscos;
 Identificar as práticas de proteção da saúde no âmbito da Vigilância Sanitária e discutir as diretrizes da 

organização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
 Discutir as estratégias de qualidade na atenção à saúde;
 Discutir os atuais desafios da Reforma Sanitária Brasileira;
 Avaliar as tendências da evolução política e sóciossanitária do Brasil. 



METODOLOGIA

Serão utilizadas metodologias ativas de ensino-aprendizagem como: Aulas expositivas dialogadas, seminários e mesas 
redondas, estudo sobre filmes e estudo de casos.
O componente curricular se estrutura em turmas de 10 a 12 estudantes e tem uma carga horária total de 85 horas, sendo
34 horas de atividades teóricas e 51 horas de atividades práticas.
Cada turma contará com um docente diretamente responsável, que organizará e coordenará as aulas expositivas, os
estudos dirigidos e a inserção dos alunos em programas ou serviços de saúde. Em dois momentos do curso, acontecerão
seminários: um seminário parcial e um seminário final para a apresentação e discussão dos projetos e resultados da
prática em conjunto entre as diversas turmas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Política de Saúde enquanto disciplina acadêmica e âmbito de intervenção social;
2. Problemas de saúde da população brasileira e seus determinantes;
3. SUS: princípios e diretrizes;
4. Componentes do SUS: avanços e desafios;
5. A participação social no SUS;
6. Sistema de assistência médica suplementar: breve histórico e modalidades desenvolvidas no Brasil (seguro-

saúde, medicina de grupo, cooperativas médicas, autogestão e outras).
7. Complexo produtivo da saúde, assistência farmacêutica e a Política de Medicamentos;
8. Modelos assistenciais hegemônicos e propostas alternativas;
9. Atenção Primária à Saúde e a Estratégia de Saúde da Família: antecedentes e características;
10. Relações entre atenção básica, média e alta complexidade no SUS;
11. Estratégias de prevenção e controle de doenças, agravos e riscos;
12. Proteção da saúde no âmbito da Vigilância Sanitária e as diretrizes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
13. Estratégias de qualidade e segurança na atenção à saúde;
14. Desafios da Reforma Sanitária Brasileira;
15. Tendências da evolução política e sóciossanitária do Brasil.
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