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Observações e Experiências Praticas em Saúde Coletiva
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Practical Observations and Experiences in Public Health
Care
Departamento de Farmácia Escola de Farmácia DEFAR
EFAR
Carga horária semestral
Carga horária semanal
Carga horária semanal
45h
teórica
prática
01 horas/aula
02 horas/aula
Ementa:
As diferentes concepções de saúde e seus reflexos na organização de um sistema de
serviços de saúde. Comunicação em saúde no âmbito da atenção primária à saúde.
Princípios doutrinários e organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
Organização do SUS nas três esferas de governo (municipal, estadual e federal). Os
atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) e sua importância na organização do
sistema de saúde. Instrumentos de pesquisa de campo (quantitativos e qualitativos)
para avaliar o cumprimento dos princípios doutrinários e organizacionais do SUS e dos
atributos da APS. O SUS em comparação com outros sistemas de saúde
Conteúdo programático:
As diferentes concepções de saúde
Objetivo:
 Identificar as diferentes concepções de saúde e seus reflexos na organização de
um sistema de serviços de saúde.
Comunicação em saúde
Objetivos:
 Refletir sobre várias visões sobre saúde e doença e sua influência na
organização dos sistemas e serviços de saúde
 Conhecer métodos de coleta de dados primários e secundários
 Familiarizar com técnicas de provisão de feedback
Evolução das políticas de saúde no Brasil
Objetivos:
 Apresentar e discutir a evolução das políticas públicas de saúde no Brasil
 Sistema Único de Saúde: avanços e desafios
 Descrever e caracterizar os princípios doutrinários e organizacionais do Sistema
Único de Saúde (SUS)
Sistemas, Modelos e Redes de Atenção à Saúde
Objetivos:
 Relacionar os princípios do SUS com sua organização nas três esferas de
governo (municipal, estadual e federal)
 Preparar atividades de campo para conhecer a gestão das políticas públicas de
saúde nos municípios.
A organização do SUS na esfera municipal
Objetivo:
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Conhecer a rede de atenção em saúde nos municípios de Mariana e Ouro Preto
(Atenção secundária e terciária)

Atenção Primária à Saúde/ Estratégia Saúde da Família.
Objetivo:
 Descrever os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) e reconhecer sua
importância na organização do sistema de saúde.
 Conhecer a oferta da APS no município de Ouro Preto
Qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS)
Objetivos:
 Discutir a APS em Ouro Preto
 Apresentar instrumentos de avaliação da qualidade da APS
 Conhecer e discutir métodos de coleta e análise de informações
 Preparar roteiros de coleta de informações da APS
Qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS)
Objetivos:
 Conhecer a dinâmica geral de funcionamento da APS e aplicação de
instrumentos de coleta de dados construídos em sala de aula
Sistemas de Saúde Comparados
Objetivo:
 Analisar o impacto da organização de sistemas de saúde sobre o provimento
dos serviços médicos, comparando as evidências expostas do Canadá, Cuba,
Estados Unidos, França e Inglaterra.
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