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Ementa:
Políticas de saúde. Legislação, princípios e organização do sistema de saúde brasileiro. Níveis
de atenção à saúde. Serviços de saúde pública, complementar e suplementar.
Modelos gerenciais na saúde. Planejamento e avaliação da atenção à saúde. Sistemas de
informação em saúde.
Objetivos
1.Reconhecer a organização do sistema de saúde brasileiro em seus aspectos políticos,
legislação e princípios.
2.Conhecer serviços de saúde pública e suplementar nos vários níveis de complexidade de
atenção à saúde.
3.Conhecer o modelo atual de gestão e gerenciais e seus desdobramentos para os diferentes
atores
4.Discutir o financiamento e a regulação em saúde.
5.Conhecer as principais características dos sistemas de informação em saúde para subsidiar
gestores na tomada de decisões estratégicas.
Conteúdo programático:
Blocos didáticos: 1. Histórico do SUS; 2. Modelos gerenciais e de gestão no SUS; 3.
Atores da saúde (bloco transversal); 4. Dados e informação em saúde.
1.Constituição, princípios e organização do sistema de saúde brasileiro.
2.Políticas de saúde.
3.Atores da saúde.
4.Níveis de atenção à saúde: da atenção básica à alta complexidade.
5.Os subsistemas de saúde pública e suplementar.
6.Indicadores de saúde.
7. Financiamento e regulação em saúde
8. Sistemas de informação em saúde. DATASUS

9. Tomada de decisão e avaliação em saúde
Procedimentos didáticos:
Aulas expositivas dialogadas; utilização de metodologias ativas de aprendizagem; elaboração
de textos; utilização de laboratório de informática; visitas técnicas; seminários. Plataforma
Moodle.
Avaliação:

Avaliação
1.
2.
3.
4.
5.

Princípios do SUS: desdobramentos práticos. Atividade em grupo
Atores: atividade a distância
Financiamento do sistema de saúde: reflexão. Atividade individual
Seminário Visita Técnica sobre níveis de atenção
Seminário Visita informação nos serviços de saúde

Valor
20
15
15
25
25
6.
2

CRONOGRAMA 1º SEMESTRE 2018

Dia
19/02
26/02

Tema
Aula
Apresentação do plano de ensino
presencial
História do SUS – Introdução ao tema
História do SUS - Princípios e organização presencial
do sistema de saúde brasileiro

05/03

Princípios do SUS e a relação com o modelo presencial
gerencial e de gestão

12/03

Redes e Níveis de atenção

presencial

19/03

Atores da saúde

À distancia

26/03

Modelos gerenciais e de gestão no SUS Sistema Complementar e Suplementar de
saúde
Princípios e organização do sistema de
saúde brasileiro - Eixo programático do SUS:
Políticas e programas de saúde
Financiamento e regulação em saúde
Financiamento e regulação em saúde
Visitas técnicas – níveis de atenção
Discussão Visita Técnica
Visita técnica – informação nos serviços de
saúde
Seminários visita técnica
Seminário visita técnica

presencial

02/04
09/04
16/04
23/04
30/04
07/05
14/05

presencial

Conteúdo/Atividade
Dinâmica de apresentação e reconhecimento do que é
SUS. Apresentação do Plano de Ensino.
Princípios e organização do sistema de saúde
brasileiro: Leis Orgânicas do SUS (Lei n. 8080/90 e Lei
n. 8142/91) e Pacto pela Saúde.
1º
tempo:
Atividade
em
sala.
Seminário:
Desdobramentos práticos - 20 pontos
2º tempo: Os princípios e o modelo de gestão
Níveis de atenção à saúde: da atenção básica à alta
complexidade. Equipes de saúde.
Atividade a distância. Organização do modelo
interativo para os atores da saúde (usuário,
profissional e gestor) em relação a um tema específico
(direitos do paciente, direito do trabalhador, etc.).15
pontos
Os subsistemas de saúde pública e suplementar.
Agência Nacional de Saúde. Serviços públicos e
privados e o SUS.
Políticas e programas de saúde. Atividade em sala.

presencial
A distancia
prática

Atividade em sala- Dr Marcelo Stegani
Atividade a distância – 15 pontos
Serviços de atenção primária, secundária
complexidade. Operadora de Plano de Saúde.

pratica

Serviços e Coordenações de Informação em Saúde
SMS Curitiba.

presencial
presencial

Seminário redes – 25 pontos
Seminário sistema de informação – 25 pontos

a

alta

21/05
28/05
04/06
11/06
18/06
23/06

Política de informação em saúde e presencial
indicadores de saúde
Informação em saúde: DATASUS
Á distancia
Avaliação e Tomada de decisão em saúde
presencial
2ª chamada
exames

Política e indicadores de saúde.

Dra Ana Paula Hermman
Discussão em sala. Tomada de decisão. Avaliação
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