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Noções gerais de planejamento e administração voltada para os serviços de saúde
coletiva. Funcionamento, organização e estruturação do sistema e serviços de saúde
comunitária. Planejamento de ações e políticas em saúde coletiva. Administração de
programas de saúde coletiva. Órgãos centrais e regionais na área de saúde. Unidades
básicas de saúde. Atividades ligadas à área de nutrição no sistema de saúde. Assistência
à saúde no brasil e no mundo. Planos e ações de saúde do país.
OBJETIVOS
Conhecer o sistema de saúde do país e compreender o planejamento estratégico
situacional e a funcionalidade das organizações de saúde.
Reconhecer o papel do estado e a importância das políticas públicas sociais no país.
Conhecer o enfoque metodológico do planejamento estratégico situacional.
Identificar os planos, programas e estratégias de ação nas estâncias federal, estadual e
municipal vigentes.
PERFIL DO EGRESSO
O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico capaz de atuar na
promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial a
população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e
coletividade, através da atenção dietética. A formação generalista, humanista, ética,

inovadora e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica,
social, cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as
áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição.
CONTEÚDO PROGRAMATICO
1ª unidade:
•

Compreensão da dicotomia dos termos saúde pública/assistência médica;
medicina curativa/medicina preventiva; indivíduo/sociedade.

•

Noções de estado e governo e políticas públicas sociais;

•

Políticas de saúde.

•

História da saúde pública no brasil.

•

Planejamento em saúde e organizações governamentais

•

Enfoques teórico-metodológicos do planejamento;

•

Planejamento estratégico situacional em saúde;

•

Sistemas de serviços de saúde;

•

Modelos de atenção à saúde;

•

Vigilância da saúde: vigilância epidemiológica e

•

O sistema de vigilância sanitária no brasil

2ª unidade:
•

O sistema único de saúde – sus: definição, regulamentação, princípios e diretrizes.
Objetivos, atribuições e competências e níveis do sistema de atenção à saúde. A
abrangência as dimensões e o financiamento do sus.

•

O controle social e a participação do setor privado no sus.

•

Plano nacional em defesa do sus, um pacto pela vida e o pacto de gestão do sus
2006.

•

A organização dos serviços de saúde - a atenção primária à saúde (aps);

•

Valores, princípios e características de um sistema de saúde baseado em aps;

•

A estratégia saúde da família e o núcleo de apoio à saúde da família.

•

O plano nacional de saúde 2012/2015

•

Gestão em saúde;

•

Articulação federativa

•

Educação à saúde;

•

Sistemas de informação de saúde

•

O acesso a ações e serviços de saúde: a atenção especializada;
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•

A atenção às urgências

•

Programas e ações voltados à atenção à saúde da mulher, da criança; do homem
e da pessoa idosa.
METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas e/ou participativas; estudos dirigidos;
Atividades em grupo; discussão de artigos e textos correlatos.
AVALIAÇÃO
Serão aplicadas duas avaliações escritas individuais e trabalhos temáticos, os quais em
somatório, de deverão compor a média do semestre.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•

Machado, P. H. B. Et Al. Saúde Coletiva Um Campo Em Construção. Ed Ibpex,
Curitiba, 2006.

•

Campos, Et Al. Tratado De Saúde Coletiva, 2ª Edição, Ed Hucitec. São Paulo,
2012.

•

Costa, Elisa M. Amorim. Saúde Da Família: Uma Abordagem Multidisciplinar.
Rubio, 2.Ed. Rio De Janeiro 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

•

Rocha, Aristides Almeida. Saúde Pública: Bases Conceituais. 2ª.Ed. Atheneu,
São Paulo, 2013.

•

Texeira, Carmem Fontes Et Al. Planejamento Em Saúde: Conceitos, Métodos E
Experiências. Edufba, Salvador, 2010.

•

Brasil. Ministério Da Saúde. Sistema De Planejamento Do Sus (Planejasus):
Uma Construção Coletiva – Trajetória E Orientações De Operacionalização.
318 P. (Série B. Textos Básicos De Saúde Ms/Opas).Brasília: 2009.

•

Figueredo, N. M. A. Ensinando A Cuidar Em Saúde Pública. Ed Especial, S.P.
2007.

•

Brasil. Plano Nacional De Saúde – Pns : 2012-2015. Planejamento E Orçamento.
Brasília Ministério Da Saúde, 2011.

COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO
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