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1. APRESENTAÇÃO 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde.  As equipes de saúde da família são minimamente compostas 

por um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e por quatro a 

seis agentes comunitários de saúde (ACS). A partir de 2002 a composição da equipe foi 

ampliada com a participação do cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal e do auxiliar 

em saúde bucal. 

Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de 

famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações 

de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

freqüentes, bem como na  manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade 

pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a 

necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no 

Brasil, especialmente no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A estratégia de Saúde da Família, iniciada em 1994, é um projeto dinamizador 

do SUS, condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no 

Brasil. A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores 

estaduais e municipais aos seus princípios, tendo em vista seu crescimento expressivo 

nos últimos anos.   

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de 

saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo 

de atenção no SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis 

assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde 

das populações assistidas.  

O sucesso da estratégia saúde da família (ESF) pode ser aferido pela sua ampla 

cobertura como indicam os dados do Ministério de Saúde (MS), 2008: do total de 5.564 

municípios brasileiros, 5.354 o que corresponde a 96,2%, contam com a atuação do 

Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS), o que totaliza 230.244 ACS no 

Brasil. No Paraná, de seus 399 municípios, 391 contam com equipes de ACS o que 

representa 98% dos municípios, com uma cobertura de 57,9% da população paranaense. 

Curitiba conta com 1.097 ACS distribuídos em 133 Unidades de Saúde (set/2009).  

Nesse cenário, o agente comunitário de saúde desempenha um papel de 

mediador social, sendo considerado “um elo entre os objetivos das políticas sociais do 

Estado e os objetivos próprios ao modo de vida da comunidade; entre as necessidades 

de saúde e outros tipos de necessidades das pessoas; entre o conhecimento popular e o 

conhecimento científico sobre saúde; entre a capacidade de auto-ajuda própria da 

comunidade e os direitos sociais garantidos pelo Estado.” (Nogueira et alli, 2000). 

A profissionalização desses trabalhadores deve, então, considerar as novas 

perspectivas delineadas para a educação profissional no Brasil (Lei Federal nº 9.394/96, 

Decreto Federal 5.154/2004, Parecer do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB) nº 16/99 e Resolução CNE/CEB nº04/99 que apontam 

para a elevação da escolaridade e para uma concepção de formação que proporcione 
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compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a 

valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada 

de decisões. Deve considerar, também, as necessidades apontadas pelo SUS, que exige 

profissionais com capacidade de atuar nos diferentes setores, de forma a promover a 

melhoria dos indicadores de saúde e sociais, em qualquer nível do Sistema. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Ministério da Saúde reconhece e valoriza a formação dos trabalhadores como 

um componente para o processo de reajuste da força de trabalho, no sentido de 

contribuir decisivamente para a qualificação e a efetivação da política nacional de 

saúde. 

O presente projeto contempla a perspectiva de formar recursos humanos para o 

SUS, tendo em vista que a Saúde da Família vem sendo implantada no país desde o ano 

de 1994 como uma importante estratégia para reordenação da atenção à saúde, 

conforme preconizam os princípios e diretrizes do SUS, uma vez que prioriza as ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde de indivíduos e famílias, de forma 

integral e contínua.   A ESF traz em sua concepção a necessidade do trabalho do ACS, 

tendo em vista que é um trabalhador específico do âmbito do SUS. Sua atuação visa o 

alcance da acessibilidade, universalização e integralidade das ações na ótica da 

intersetorialidade, fomentando na atenção básica, a construção coletiva e processual do 

binômio saúde-doença, entendido sob a lógica da cidadania, da qualidade de vida e de 

uma práxis contextualizada com um recorte transformador. O compromisso e a 

responsabilidade constitucional do Ministério da Saúde no processo de sistematização 

da formação dos trabalhadores para a área da saúde originaram-se da necessidade 

inadiável de qualificação da política de saúde.  

O corpo docente do setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, 

composto por uma equipe multiprofissional da saúde, com tradição na formação de 

recursos humanos para o SUS, tais como Técnico em Enfermagem; Auxiliar de 

Enfermagem; Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal, está apto para 

conduzir o processo de formação do Técnico em Agente Comunitário de Saúde nesta 

universidade, como instituição pública pioneira desta formação no Paraná. 
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3. DADOS DO CURSO  

Denominação do 

Curso: 

Técnico de Agente Comunitário de Saúde 

Modalidade: Educação Profissional Técnica Presencial  

Amparo legal do curso 

Amparo legal para a Criação das Políticas de Saúde do Brasil 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. 

 

_____. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 20 de set. 1990. 

____. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 

de dez. 1990. 

_____. Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Cria a Profissão de 

Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências. 

 

____. Lei 11.350 de 05 de outubro de 2006. Regulamenta o § 5
o
 do 

art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal 

amparado pelo parágrafo único do art. 2
o
 da Emenda Constitucional 

n
o
 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 3.189/99, de 4 de outubro de 1999. Fixa diretrizes para o 
exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e dá outras 
providências. 

____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.886/97. 

Estabelece as atribuições do Agente Comunitário de Saúde . 

 

 

 

Amparo Legal para criação do Curso Técnico de ACS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Educação Profissional – 

Legislação Básica. Brasília, 2001. 

____. Ministério da Educação. Educação Profissional – Referências 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico. 

Brasília, 2001. 
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Turno de 

Funcionamento 
Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas por turma - 30 - - 30 

Nº de turmas/ano: -  1 - - 01 

Total de vagas anuais - 30 - - 30 

Regime de Matrícula:       

Carga horária mínima 1.200 horas-aula 

Prazo de integralização 

da carga horária 

TEMPO MÍNIMO 

(meses/semestre) 

TEMPO MÁXIMO 

(meses/semestre) 2 anos 5 anos 

 

 

 

4. PERFIL DO CURSO NA NOVA PROPOSTA  

4.1 OBJETIVOS DO CURSO 

4.1.1 GERAL: 

Formar Agentes Comunitários de Saúde para o Sistema Único de Saúde na perspectiva 

do trabalho interdisciplinar, intersetorial e humanizado para atuação na lógica da 

promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos bem como práticas educativas na 

atenção primária, qualificando a política de saúde na perspectiva da garantia dos 

direitos.   

 

4.1.2. ESPECÍFICOS 

 Formar recursos humanos para o SUS com foco no indivíduo, família e na 

coletividade na perspectiva  da autonomia e a emancipação. 

 Compreender o processo saúde doença como uma construção sócio-histórica em 

seu conceito ampliado. 

 Instrumentalizar para o estabelecimento de vínculos junto aos indivíduos, 

família, grupos específicos e comunidade do território. 

 Contribuir com o processo de trabalho fundamentado na ótica da 

interdisciplinaridade e da articulação intersetorial, junto às demais políticas públicas 

para garantia dos direitos humanos. 

 Qualificar e contribuir para a construção de ambientes saudáveis. 

 Contribuir para a promoção, prevenção e monitoramento dos riscos ambientais e 

sanitários. 
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5. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

5.1 Competência – Integração da equipe de saúde com a população local 

Desenvolver ações que busquem a integração entre as equipes de saúde e a população 

adscrita à unidade básica de saúde, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. 

 

 

Habilidades (saber fazer)                                      Conhecimentos (saber)  

• trabalhar em equipe de saúde; 

 

• promover a integração entre a equipe de 

saúde e a 

população de referência adscrita à unidade 

básica de 

saúde; 

• identificar a importância do 

acompanhamento de 

família no domicílio como base para o 

desenvolvimento 

de suas ações; 

 

• orientar indivíduos, famílias e grupos 

sociais quanto 

aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidas 

no âmbito 

da atenção básica de saúde; 

 

• realizar ações de coleta de dados e 

registro das 

informações pertinentes ao trabalho 

desenvolvido. 

•Processo de trabalho em saúde e suas 

características; 

 

• Ética profissional. 

 

• O Sistema Municipal de Saúde: estrutura, 

funcionamento 

e responsabilidades. 

 

• Informações normativas do SUS: 

legislação básica, 

manuais da atenção básica, normas 

operacionais de 

aplicação na atenção básica à saúde, 

regulamentação 

dos programas de saúde da família e 

agentes 

comunitários de saúde, portarias 

ministeriais relativas 

ao trabalho em saúde comunitária. 

• Estratégia de saúde da família na atenção 

básica à saúde. 

 

• História da formação do povo brasileiro e 

a contribuição das etnias na construção da 

ciência, da política, da economia, da 

cultura e das práticas de saúde no Brasil. 

 

• Direitos Humanos. 

 

• Cultura popular e práticas populares no 
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cuidado à saúde. 

 

• Informação e comunicação em saúde: 

conceitos, importância e práticas. 

 

• Estratégias de abordagem familiar e de 

grupos. 

 

• Família: ampliação contemporânea do 

conceito, especificidades e diferenças. 

 

• Eventos vitais e sociais: nascimento, 

infância, adolescência, maturidade e 

envelhecimento; adoecimentos e morte; 

casamento, separação e uniões familiares 

diversas; vida produtiva, aposentadoria e 

desemprego; alcoolismo, drogas, violência 

intrafamiliar e atos ilícitos; outros. 

 

5. 2 Competência – Planejamento e avaliação 

Realizar, em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações 

de saúde no âmbito de adscrição da unidade básica de saúde. 

 

Habilidades (saber fazer)                         Conhecimentos (saber)  

• estimular a população para participar do 

planejamento, acompanhamento e 

avaliação das ações locais de saúde; 

 

• realizar mapeamento institucional, social 

e demográfico em sua micro-área de 

atuação; 

 

• analisar os riscos sociais e ambientais à 

saúde da 

população de sua micro-área de atuação; 

 

• realizar o cadastramento das famílias na 

sua microárea 

de atuação; 

 

• consolidar e analisar os dados obtidos 

pelo cadastramento; 

• Princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde 

e Lei Orgânica da Saúde. 

 

• Plano Municipal de Saúde. 

• Cadastramento familiar e territorial: 

finalidade, instrumentos, técnicas de 

registro da informação, preenchimento do 

cadastro familiar, consolidação e análise 

quantitativa e qualitativa dos dados. 

 

• Interpretação demográfica. 

 

• Mapeamento sócio-político e ambiental: 

finalidade e técnicas. 

 

• Conceitos de territorialização, micro-área 

e área de abrangência. 
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• realizar ações que possibilitem o 

conhecimento, pela população local, das 

informações obtidas nos levantamentos 

sócio-epidemiológicos realizados pela 

equipe de saúde; 

 

• priorizar os problemas de saúde da 

população de sua micro-área de atuação, 

segundo critérios estabelecidos pela 

equipe de saúde e pela população local; 

 

• participar da elaboração do plano de 

ação, sua implementação, avaliação e 

reprogramação permanente junto às 

equipes de saúde. 

 

• Técnicas de levantamento das condições 

de vida e de saúde/doença da população. 

 

• Indicadores epidemiológicos. 

 

• Critérios operacionais para definição de 

prioridades: indicadores sócio-

econômicos, culturais e epidemiológicos. 

 

• Indicadores de produção da atenção à 

saúde utilizados nas unidades básicas de 

saúde. 

 

• Conceitos de eficácia, eficiência e 

efetividade em saúde coletiva. 

 

• Atendimento e internação domiciliar: 

conceito, finalidades, implementação e 

avaliação dos resultados. 

 

• Estratégias de avaliação em saúde: 

conceitos tipos, instrumentos e técnicas. 

 

• Conceitos e critérios de qualidade da 

atenção à saúde: acessibilidade, 

humanização do cuidado, satisfação do 

usuário e do trabalhador, eqüidade, 

outros. 

 

• Sistema de informação em saúde. 

 

5. 3 Competência – Promoção da saúde 

Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde visando à melhoria da qualidade 

de vida da população, à gestão social das políticas públicas de saúde e ao exercício do 

controle da sociedade sobre o setor da saúde. 

 

Habilidades (saber fazer)                          Conhecimentos (saber)  

• identificar a relação entre problemas de 

saúde e condições de vida; 

 

• identificar situações e hábitos presentes 

• Processo saúde-doença-cuidado-

qualidade de vida e seus determinantes e 

condicionantes. 

• Condições de risco social: violência, 
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nas localidades que são potencialmente 

promotores de saúde; 

 

• organizar grupos de discussão; 

 

• utilizar recursos de informação e 

comunicação adequados à realidade local; 

 

• implementar processos de reflexão, junto 

aos indivíduos, grupos sociais e 

coletividades, acerca de suas condições de 

saúde/doença; 

 

• realizar atividades educativas; 

 

• orientar indivíduos quanto ao 

autocuidado; 

 

• orientar a população quanto a medidas 

de proteção à saúde (alimentação; higiene 

pessoal; limpeza, acondicionamento e 

destino do lixo, cuidados com a água e 

dejetos; outras); 

 

• orientar indivíduo e famílias quanto a 

medidas de prevenção de acidentes 

domésticos; 

 

• propor e implementar ações 

intersetoriais; 

 

• estabelecer articulação com 

equipamentos sociais 

(creches, asilos, escolas e outros); 

 

• orientar a família e/ou portador de 

necessidades especiais quanto às medidas 

facilitadoras para a sua máxima inclusão 

social; 

 

• apoiar ações sociais de alfabetização de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos; 

 

• participar de reuniões do conselho local 

desemprego, infância desprotegida, 

processos migratórios, analfabetismo, 

ausência ou insuficiência de infraestrutura 

básica, outros. 

• Indicadores de saúde. 

 

• Promoção da saúde: conceito e 

estratégias. 

 

• Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o 

enfrentamento dos problemas. 

 

• Intersetorialidade: conceito e dinâmica 

político-administrativa do município. 

 

• Informação, educação e comunicação: 

conceitos, diferenças e interdependências. 

 

• Formas de aprender e ensinar em 

educação popular. 

 

• Cultura popular e sua relação com os 

processos educativos. 

 

• Participação e mobilização social: 

conceitos, fatores que facilitam e/ou 

dificultam a ação coletiva de base popular. 

 

• Conceitos operados na sociedade civil 

contemporânea: organizações 

governamentais e não-governamentais, 

movimentos sociais de luta e defesa da 

cidadania, das minorias, e pelo direito às 

diversidades humanas. 

 

• Lideranças: conceito, tipos e processos 

de constituição de líderes populares. 

 

• Pessoas portadoras de necessidades 

especiais: abordagem, medidas 

facilitadoras da inclusão social e direitos 

legais. 
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de saúde e de outros conselhos locais; 

 

• mobilizar a população para participar de 

reuniões do conselho local de saúde e de 

outros conselhos locais. 

• Saúde da criança, do adolescente, do 

adulto e do idoso. 

 

• Estatutos da criança, do adolescente e do 

idoso. 

 

 

 

 

5. 4 Competência – Prevenção e monitoramento de risco ambiental e sanitário 

Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco 

ambiental e sanitário para a população, conforme plano de ação da equipe de saúde. 

 

Habilidades (saber fazer)                         Conhecimentos (saber)  

• identificar as condições ambientais e 

sanitárias que constituem risco para a 

saúde de indivíduos e populações; 

 

• informar à equipe de saúde e à 

população sobre a ocorrência de situações 

de risco, na micro-área de atuação; 

 

• identificar, na micro-área, as doenças 

relacionadas aos problemas sanitários e 

ambientais locais; 

 

• orientar indivíduos e grupos quanto a 

medidas de redução ou prevenção de 

riscos ambientais e sanitários em saúde; 

 

• orientar moradores e famílias quanto aos 

cuidados relacionados ao ambiente 

domiciliar e peridomiciliar; 

 

• realizar o acompanhamento da micro-

área, utilizando indicadores definidos pela 

equipe de saúde. 

• Conceito de ambiente saudável, enfoque 

de risco e poluente. 

 

• Condições de risco ambiental: poluição 

sonora, do ar, da água e do solo, 

queimadas, desmatamentos, calamidades, 

outros. 

 

• Vigilância em saúde: epidemiológica, 

sanitária e ambiental. 

 

• Saneamento ambiental. 

 

• Medidas de prevenção de riscos 

ambientais e sanitários. 

 

• Doenças prevalentes na micro-área 

relacionadas aos problemas sanitários e 

ambientais: mecanismo de transmissão e 

medidas de prevenção e controle. 

 

• Código de postura municipal e código 

sanitário municipal e estadual. 

 

 

 

5. 5 Competência – Prevenção e monitoramento a grupos específicos e morbidades 
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Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas a grupos específicos e a 

doenças prevalentes, conforme definido no plano de ação da equipe de saúde e nos 

protocolos de saúde pública. 

 

Habilidades (saber fazer)                         Conhecimentos (saber)  

• identificar indivíduos ou grupos que 

demandam cuidados especiais de saúde; 

 

• orientar famílias e grupos na 

identificação de sinais indicativos de 

problemas de saúde; 

 

• comunicar à unidade básica de saúde da 

respectiva micro-área os casos existentes 

de indivíduos ou grupos que necessitam 

de cuidados especiais; 

 

• encaminhar para a unidade básica de 

saúde as demandas de atendimento 

identificadas na população da microárea, 

segundo critérios estabelecidos pela 

equipe de saúde; 

 

• sensibilizar familiares e seu grupo social 

para a convivência com os indivíduos que 

necessitam de cuidados especiais; 

 

• registrar os acompanhamentos 

domiciliares, conforme estabelecido pela 

unida básica de saúde; 

 

• estimular indivíduos, famílias e grupos a 

participarem de programas sociais locais 

que envolvam orientação e prevenção da 

violência intra e interfamiliar; 

 

• apoiar o acompanhamento da gravidez e 

puerpério, 

 conforme orientações da equipe de saúde; 

 

• orientar as gestantes e seus familiares 

nos cuidados relativos à gestação, parto e 

puerpério; 

• Anatomia e fisiologia do corpo humano. 

 

• Diferentes fases do ciclo vital: 

características, situações de 

vulnerabilidade e cuidados especiais. 

 

• Doenças mais comuns por grupo etário, 

étnico, inserção social e distribuição 

geográfica, com ênfase nas características 

locorregionais. 

 

• Saúde sexual e reprodutiva: sexualidade 

e reprodução humana 

 

• Cartão da gestante: finalidade, leitura dos 

vários tipos e interpretação dos dados. 

 

• Saúde da mulher nos ciclos gravídico-

puerperal e no climatério. 

 

• Direitos sexuais e reprodutivos: métodos 

de planejamento familiar e paternidade 

responsável; vantagens, desvantagens, 

indicações e contraindicações dos métodos 

contraceptivos, formas de 

acompanhamento, aspectos culturais 

relacionados e promoção da autonomia. 

 

• Direitos constitucionais relativos à 

licença maternidade, paternidade, 

planejamento familiar e aborto. 

 

• Doenças prevalentes da infância: 

identificação dos sinais de risco, medidas 

de prevenção, encaminhamento e 

acompanhamento. 

 

• Cartão da criança: finalidade, registro, 
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• orientar gestantes, puérperas e grupo 

familiar quanto ao aleitamento materno e 

cuidados com o recém nascido; 

 

• orientar famílias e grupos quanto à saúde 

sexual e reprodutiva; 

 

• acompanhar o crescimento e o 

desenvolvimento infantil e a situação 

vacinal das crianças, conforme 

planejamento da equipe de saúde; 

 

• orientar indivíduos e famílias sobre as 

medidas de prevenção e controle das 

doenças transmissíveis e não 

transmissíveis. 

leitura dos vários campos, interpretação 

dos dados. 

 

• Esquema vacinal 

 

• Aleitamento materno: importância, 

anatomia e fisiologia da mama; mitos e 

técnicas de amamentação; cuidados gerais 

com a mama. 

 

• Desmame: período e a introdução 

gradual de alimentos. 

 

• Saúde bucal: conhecimentos gerais da 

anatomia e funcionamento da cavidade 

bucal, principais doenças bucais e 

mecanismos de prevenção e controle das 

doenças bucais. 

 

• Proteção e direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e o 

modelo assistencial em saúde mental, de 

acordo com a Lei 10.216/2001. 

 

• Saúde do escolar: características da 

criança na fase escolar, nutrição, detecção 

de fatores indicativos de baixa acuidade 

visual e auditiva, problemas posturais, 

cuidados preventivos às doenças bucais e 

dermatoses, prevenção de acidentes. 

 

• Saúde do adolescente: características 

físicas, psicológicas e sociais do 

adolescente; crescimento e 

desenvolvimento; cuidados preventivos em 

relação à gravidez precoce, às DST e 

AIDS, ao uso de drogas e à violência; 

redes de apoio familiar e social. 

 

• Saúde do idoso: características e 

necessidades físicas, psicológicas e sociais 

do idoso; cuidados preventivos em relação 

a acidentes e doenças prevalentes; uso de 

medicamentos; situações e sinais de risco; 
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redes de apoio familiar e social. 

 

• Doenças transmissíveis e não 

transmissíveis: conceitos, sinais, sintomas 

e fatores de risco. 

 

• Cadeia de transmissão de doenças: 

agentes infecciosos, hospedeiros e 

mecanismos de transmissão. 

 

• O processo de resistência e imunidade do 

hospedeiro e suas diversas respostas à 

agressão do agente infeccioso. 

 

• Medidas de prevenção individual e 

coletiva das principais doenças 

transmissíveis e não transmissíveis. 

 

• Doenças de notificação compulsória; 

 

• Medidas de monitoramento das 

enfermidades segundo protocolos de saúde 

pública. 

 

• Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB): conceito, finalidades, 

fluxo, preenchimento dos formulários e 

análise dos dados. 

 

 

6. REQUISITOS DE ACESSO 

 O candidato/a deverá apresentar certificação de conclusão do Ensino Médio 

 Idade mínima: 18 anos na matrícula 

Critérios de seleção: 

 As vagas serão ofertadas mediante: 

o concurso vestibular – 15 vagas 

o convênio com Instituições públicas – 15 vagas 

 

7. PERFIL DO EGRESSO 

 

 Ser um educador popular com sensibilidade e compromisso social. 

 

 Saber atuar, dentro do seu nível de competência, em situações de conflitos, 

contradições, agravos, emergências, sofrimento e morte. 
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 Desenvolver uma visão integral da realidade para o trabalho intersetorial. 

 Respeitar a ética, as diferenças de gênero, etnia, credo, orientação sexual. 

 Reconhecer e valorizar os princípios do SUS, e em especial, o controle social e a 

participação popular. 

 Compreender o processo saúde-doença no contexto articulado pelos eixos: 

social, político, ético, econômico e ambiental. 

 Promover uma práxis profissional contextualizada e comprometida com a 

melhoria dos indicadores sócio-sanitários na perspectiva do controle social. 

 

 

 

 

8. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO  E PROCEDIMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE 

DESENVOLVIDAS  NO TRABALHO E/OU EM CURSOS REGULARES 

 

 Serão consideradas as experiências no mundo do trabalho, bem como as 

certificações anteriores relativas a área do curso, as quais serão submetidas ao 

colegiado. 

 

 

9. METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA NO CURSO 

 

A pedagogia da problematização constitui o referencial metodológico partindo 

do principio da solução de problemas através da observação da realidade (momento de 

apropriação de informação sobre o objeto de sua intervenção); eleição e 

problematização desta realidade definindo pontos-chaves, teorização levantamento de 

hipóteses e aplicação a essa realidade, estabelecendo formas criativas e resolutivas das 

questões problematizadas. 

 Esta metodologia permitirá ao Tecnico de Agente Comunitário de Saúde 

fortalecer sua práxis profissional, numa estreita interação teórico-prática. A relação 

entre educador e educando se dará no nível do diálogo, da construção conjunta, 

delimitando-se claramente papéis na perspectiva de uma educação libertadora, 

propiciando ao educador construir-se como um potencializador de mudanças, sofrendo 

ele próprio, constantes transformações frente à pluralidade de idéias, posicionamentos e 

ações.            

 

 

 

10. SISTEMA DE  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  DO PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

 A avaliação do curso acontecerá no decorrer de sua implementação, a partir da 

contribuição dos diferentes atores envolvidos no processo: alunos, professores, 

egressos, gestores em saúde e comunidade.  

 

 

 

11. CRITÉRIOS  DE AVALIAÇÃO DA  APRENDIZAGEM 
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Consideramos a avaliação como um processo emancipatório, participativo, 

interativo, dinâmico, contínuo, reflexivo, político e propositivo, que permite o 

acompanhamento e o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, alem da identificação 

das dificuldades a serem superadas e as potencialidades a serem desenvolvidas. Neste 

sentido ela não é um fim, mas um meio através do qual se pode identificar os avanços e 

as limitações a serem superadas, bem como possibilita a proposição de medidas e ações 

para continuar avançando, promover os ajustes necessários ao plano ou corrigir os 

possíveis equívocos. 

É também, um meio que permite verificar até que ponto os objetivos estão sendo 

alcançados, identificando o que e quem necessita maior atenção e reformulando o 

trabalho com adoção de procedimentos que possibilitem sanar as deficiências 

identificadas. 

Avalia-se, portanto, o estudante, a turma, o professor e o processo pedagógico 

como um todo, considerando tanto as questões relacionadas aos conteúdos, conceitos, 

competências e habilidades, quanto às atitudes e vivência de valores fundamentais. 

Neste sentido, além de aspectos relativos a  assiduidade e  pontualidade,  serão  

considerados como critérios de avaliação o interesse, a participação cooperativa e  visão 

crítica do processo de aprendizagem, assim como o envolvimento  nos temas e 

conteúdos propostos, na elaboração e discussões de trabalhos em grupo, relatórios de 

atividades, avaliações escritas e  outros. Nas atividades de extensão, serão observadas 

as atitudes proativas, em relação à comunidade e equipe multiprofissional, bem como a 

postura respeitosa e ética em relação ao ambiente comunitário. 
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12. CONSTITUIÇÃO DO CORPO DOCENTE  

 

PROFESSORES 

Nome Formação Tempo de 

dedicação 

Christian Mendez Alcantara Graduação em Odontologia 

Graduação em Direito 

Mestrado em Administração 

Doutorado em Direito 

Pós-doutorado em Gestão Pública 

40h DE 

Claudir José Daltoé Graduação em Ciências Econômicas 

Graduação em Ciências Contábeis 

Espec. Administração Cooperativista 

Mestrado em Educação 

Doutorando em Economia e Política da 

Floresta 

40h DE 

Dione Menz Graduação em Enfermagem 

Graduação em Psicologia 

Especialização em Saúde Mental 

20h 

Izabel do Rocio Costa Ferreira Graduação em Odontologia 

Mestrado em Saúde Gestão do Trabalho 

Doutoranda em Odontologia 

 

40h DE 

Lucí Regina Panka Archegas Graduação em Odontologia 

Mestrado em Odontologia 

Doutoranda em Odontologia 

40h DE 

Lucia Toyoshima Krauser Graduação em Enfermagem 

Graduação em Filosofia 

Especialização em Enfermagem Médico-

Cirúrgica 

40h DE 

Marly de Castro Campos Coati Graduação em Letras 

Graduação em Direito 

Mestrado em Letras 

40h DE 
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Doutorado em Filosofia da Educação 

Sávio Marcelo Leite Moreira 

da Silva 

Graduação em Odontologia 

Mestrado em Odontologia 

Doutorando em Odontologia 

40h 

Silvia Cristina Sprengel de 

Alencar 

Graduação em Enfermagem 

Mestrado em Enfermagem 

 

20h 

Terezinha Maria Mafioletti Graduação em Enfermagem 

Especialização em Saúde Pública 

Especialização em Saneamento e Vigilância 

Sanitária 

Mestrado em Saúde Coletiva 

 

20h 

 

 

13. PROJETO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

No decorrer da formação profissional do Técnico de Agente Comunitário de Saúde 

serão contempladas três disciplinas que subsidiam o aluno para o desenvolvimento de 

ações no mundo do trabalho: Projetos I, Projetos II e Projetos III. Estas disciplinas 

reafirmam o compromisso da Universidade com o ensino, pesquisa e extensão. 

 

14. ATIVIDADE FORMATIVA 

Com intuito de  contemplar o processo de aprendizagem dos diferentes educandos, no 

sentido de respeitar a busca pelo conhecimento que cada um poderá  fazer em seu 

percurso acadêmico, serão  consideradas 80hs como atividades formativas, em acordo 

com a resolução 70/04 do CEPE.    

 

15. CORPO DOCENTE COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO 

CURSO  

O corpo docente apresenta experiência na formação de recursos humanos na área de 

saúde (Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem), com atuação na área de 

Saúde Coletiva, assim como alguns membros participam ou participaram da gestão do 

Sistema de Saúde nas esferas municipal, estadual e federal. 

 

16. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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O corpo técnico-administrativo será composto por servidores da Universidade Federal 

do Paraná. 

 

17. INFRAESTRUTURA  

 2 salas de aula 

 laboratório de informática 

 1 sala para o colegiado do curso com 4 computadores e 1 impressora 

 Laboratório de saúde: com 6 pias e 6 torneiras e bancadas 

 Biblioteca 

 2 Multimídias 

 1 Televisor 

 1 Aparelho de DVD 

 

18. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU 

MOBILIDADE REDUZIDA 

O Setor de Educação Profissional e Tecnológica dispõe de infra-estrutura adequada para 

acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

19. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde está estruturado com uma carga 

horária de 1.287 horas, sendo 1207 relativas ao núcleo profissionalizante e 80 as 

atividades formativas, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 04/99. 

O currículo é composto por três módulos distribuídos em quatro semestres letivos, com 

suas disciplinas específicas. 

 

 

19.1 MÓDULOS 

. 

 

Módulo I: Contextualização, aproximação e dimensionamento do problema. O 

perfil social do técnico agente comunitário de saúde e seu papel no âmbito da 

equipe multiprofissional da rede básica do SUS: por meio de discussões e sucessivas 

aproximações ao objeto de trabalho; atividades didáticas que permitam a apreensão de 

conceitos sobre a política nacional de saúde, a estratégia da saúde da família, o processo 

saúde-doença (seus determinantes e condicionantes), as características para garantir a 

integralidade de suas ações, segundo os espaços e contextos onde se desenvolvem as 

práticas. 

 

Módulo II – Promoção da saúde e prevenção de doenças, dirigidas a indivíduos, 

grupos específicos e a doenças prevalentes: por meio da proposição e 
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desenvolvimento de ações, por parte dos agentes comunitários de saúde, que reflitam a 

compreensão do processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes e a 

apreensão dos conceitos e estratégias da promoção da saúde, entendida como qualidade 

de vida; implementação de trabalho sistematizado de pesquisas, estudos e práticas 

relacionadas à educação em saúde, informação e orientação a diferentes pessoas e 

grupos, considerando suas características e necessidades e os espaços/contextos onde as 

ações são desenvolvidas – domicílios, escolas, creches, asilos, unidade de saúde, 

associações e outros; informação e orientação sobre acesso às políticas sociais; 

reconhecimento do desenvolvimento das ações pertinentes aos cuidados de prevenção e 

acompanhamento em cada situação; articulação intersetorial com vistas à efetividade 

das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; participação e apoio às 

atividades de mobilização da comunidade com vistas à melhoria de sua qualidade de 

vida; avaliação do próprio trabalho, considerando significado e importância de suas 

ações, bem como as necessidades de aprimoramento. 

 

Módulo III – Promoção, prevenção e monitoramento das situações de risco 

ambiental e sanitário: por meio do desenvolvimento de ações, por parte dos agentes 

comunitários de saúde, que reflitam a aplicação das estratégias de promoção da saúde 

voltadas às situações de risco sanitário e ambiental, a apreensão dos conceitos e 

estratégias relativos à vigilância em saúde; levantamentos e análises das condições de 

risco ambiental e sanitário na micro-área de atuação; reconhecimento de doenças 

relacionadas aos problemas ambientais e sanitários; proposição, implementação e 

desenvolvimento de indivíduos e grupos sociais nas ações de redução/prevenção de 

riscos ambientais e sanitários em domicílios e outros espaços coletivos; avaliação do 

próprio trabalho, considerando significado e importância de suas ações, bem como as 

necessidades de aprimoramento. 

19.2 MATRIZ  CURRICULAR COM DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS 

 Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde  

    

Módulo Unidade didática Carga horária Semestre 

I 

Políticas de Saúde I 34 1
o
  

Processo de Trabalho em Saúde  34 1
o
  

Processo Saúde – Doença  51 1
o
  

Fundamentos Epidemiológicos para o Trabalho no 

Território 68 1
o
  

Ética e Legislação Profissional 34 1
o
  

Promoção da Saúde  68 1
o
  

Educação em Saúde I  34 1
o
  

Português Instrumental 34 1
o
  

II 

Educação em Saúde II 34 2
o 

 Noções de Anatomia e Fisiologia 68 2
o 

 Primeiros Socorros 34 2
o 

 Saúde da Família 34 2
o 

 Políticas de Saúde II 34 2
o 
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Projetos I 68 2
o 

Doenças e Agravos de Importância em Saúde Coletiva 68 2
o 

Vigilância à Saúde da Mulher 34 3
o 

Vigilância à Saúde da Criança e do Adolescente 34 3
o 

Vigilância à Saúde do Homem 34 3
o 

Vigilância à Saúde do Idoso 34 3
o 

Saúde Mental 34 3
o 

Saúde Bucal 68 3
o 

Projetos II 68 3
o 

III 

Políticas Públicas Relativas ao Meio Ambiente 34 4
o 

Saúde Ambiental 68 4
o 

Educação em Saúde III 68 4
o 

Projetos III 34 4
o 
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20. DISCIPLINAS 

 

20. 1 Disciplina: Políticas de Saúde I 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

Ementa: Políticas Públicas. Políticas de Saúde. Movimento da Reforma Sanitária. 

Sistema Único de Saúde. Legislação do SUS. Lei 8080. Lei 8142. Constituição do 

Brasil (1988). Direitos dos Usuários. Políticas de Atenção Básica à Saúde. 

Participação Formal e Participação social não formal. Estratégia Saúde da Família. O 

Estado Brasileiro. Sistema Municipal de Saúde. 

 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

  

 

 

20.1 Disciplina: Políticas de Saúde I 

 

Objetivo da disciplina: conhecer as políticas públicas do campo da saúde no Brasil. 

 

Objetivos específicos 
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 Compreender Política, Políticas Públicas e as Políticas de Saúde do Brasil e 

refletir sobre seus impactos para a saúde da população; 

 

 Conhecer os mecanismos de participação social existentes nas políticas públicas 

do País; 

 

 Conhecer os mecanismos de participação social existentes nas políticas de saúde 

do País; 

 

 Entender os objetivos, estratégias e formas de participação nos Conselhos 

Municipais de Saúde; 

 

 

 Refletir sobre as potencialidades e limites dos mecanismos de participação 

formal e os espaços de participação social não formal; 

 

 

 

 

Conteúdo:  

Ministério da Saúde. Secretarias Estaduais de Saúde. Secretarias Municipais de Saúde: 

estrutura, funcionamento e responsabilidade. Paradigmas de Participação. Histórico das 

políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde, princípios e funcionalidade. Lei 

8142; Controle Social em Saúde; Conselhos de Saúde, papel, objetivos, estrutura e 

funcionamento. Potencialidades e limites dos mecanismos de participação 

representativa e participativa. 

 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

COSTA, Nilson do Rosario. Políticas publicas, justiça distributiva e inovação: saúde 

e saneamento na agenda social. São Paulo: HUCITEC, 1998.  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. Incentivo à participação popular e ao controle social no 

SUS. Textos técnicos para conselheiros de saúde. Ministério da Saúde/Projeto 

Nordeste/Informação, Educação e Comunicação. Brasília, 1994. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Informe sobre la salud en el mundo 

2008: la atención primaria de salud, más necessaria que nunca. Genebra: OMS, 

2008.  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Subsanar las desigualdades en una 

generacion: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes 

sociales de la salud. Buenos Aires: OMS, 2009.  
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20.2 Disciplina: Processo de Trabalho em Saúde  

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

Ementa: Aspectos sócio-históricos do trabalho. Trabalho em Saúde. Ética no trabalho 

em saúde. Relações interpessoais. Relações de poder/liderança na comunidade. Cargas 

presentes no trabalho do Técnico Agente Comunitário de Saúde: conceitos, tipos, 

efeitos sobre a saúde do trabalhador e medidas de prevenção 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.2 Disciplina: Processo de Trabalho em Saúde  

 

Pré-requisito: não tem  

Carga horária: 34 (trinta e quatro) horas-aula 

Natureza: semestral  

 

Objetivo geral da disciplina: refletir sobre os aspectos que envolvem o processo de 

trabalho da equipe de saúde, na gestão e com a comunidade. 

 

Específicos:   

         

  

 Refletir sobre a percepção de gestores e trabalhadores sobre a gestão dos 

processos de trabalho e o modelo de atenção à saúde;  

  

 Conhecer necessidades, interesses e desejos de gestores e trabalhadores 

referentes aos processos de gestão e produção de saúde;  

  

 Analisar processos de trabalho e a cultura institucional de gestão destes 

processos;  

 Reconhecer riscos e agravos associados ao trabalho em saúde. 

 

 

  

                                                         

Conteúdo: História do trabalho, globalização, trabalho em equipe, ética e o trabalho, 

ergonomia, riscos e agravos à saúde associado ao trabalho. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

 

CARMO, Paulo Sergio do. História e ética do trabalho no Brasil. São Paulo: 

Moderna, 1998.    

 

COCCO, Giuseppe. Trabalho e cidadania: produção e direitos na era da 

globalização. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

 

DAL ROSSO, Sadi. Mais trabalho: a intensificação do labor na sociedade 

contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.  

 

DEJOURS, Christophe. O fator humano. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 

Getulio Vargas, 2005.  

 

GELBECKE, F. L. Qualidade de vida e organização do trabalho. Saúde, 

desenvolvimento e globalização. São Paulo: Ìcone, 2002 

 

LESSA, Sergio. Mundo dos homens: trabalho e ser social. São Paulo: Boitempo, 

2002.  

 

SACHS, Ignacy. Inclusão social pelo trabalho: desenvolvimento humano, trabalho 

decente e o futuro dos empreendedores de pequeno porte. 2ª. ed. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2003.  
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20.3 Disciplina: Processo Saúde – Doença  

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 51     AT: 34     AP: 17   

 

Ementa: Aspectos envolvidos no processo saúde/doença. Principais problemas de 

saúde do território. Aspectos antropológicos. Práticas populares de saúde. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.3 Disciplina: Processo Saúde – Doença  

 

Objetivos da disciplina: Estabelecer relações entre as condições de vida e os problemas 

de saúde identificados, reconhecendo a diversidade cultural, crenças e práticas com que 

a população enfrenta seus problemas de saúde. 

 

Específicos 

 Identificar a maneira como o grupo entende o processo saúde doença, analisando 

as condições de adoecer e morrer da população em geral e do território de 

atuação.  

 

 Compreender os determinantes estruturais do processo saúde/doença das 

populações e associar aos determinantes vivenciados no território de atuação.   

 

 Identificar com o grupo os fatores econômicos e sociais, que influenciam 

negativa e positivamente na saúde da população do território e as estratégias de 

prevenção. 

 Refletir sobre as dimensões de saúde que compõe a saúde integral dos sujeitos a 

luz das diversas teorias de determinação do processo saúde-doença. 

 

 

Conteúdo: Contribuição das etnias. O adoecer e morrer no território. Práticas populares 

de saúde. Teorias sobre a determinação do processo Saúde Doença: Unicausal. 

Multicausal, História Natural das Doenças e Social.  Evolução do conceito de Saúde e 

Doença construído no processo histórico. Visão holística e coletiva sobre o morrer e o 

adoecer. Níveis de Atenção a Saúde. Modelo assistencial e impactos sobre o processo  

saúde doença.  

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

 

OLIVEIRA, M.A.C.; EGRY, E.Y. A historicidade das teorias interpretativas do 

processo saúde-doença. Rev. Esc. Enf. USP, v. 34, n. 1, p. 9-15, mar. 2000. 
 

LAURELL, A.C. La salud-enfermedad como processo social. Revista 

Latinoamericana de Salud, México 2, 1982, p.7-. 25.  

BREILH, J. Epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade. Rio 

de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. 

BRASIL, MS. Município Saudável, novo conceito de gestão revolucionária a vida de 

comunidades. Revista Promoção da Saúde, ano 1 nº 1 ago/out 99.  
 

COMISIÓN DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. Acción sobre los 

Factores Sociales Determinantes de la Salud: Aprender de las experiencias 

anteriores. Ginebra: OMS, marzo del 2005. 

 

SILVA, J. L. L. O processo saúde-doença e importância para a promoção da saúde. 

Informe-se em promoção da saúde, n.2, p.03-05. 2006. 
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20.4 Disciplina: Fundamentos epidemiológicos para o 

trabalho no território 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 51     AT: 34     AP: 17   

 

 

Ementa: Perfil epidemiológico. Indicadores de Saúde. Territorialização. Mapeamento 

sócio-político e ambiental. Interpretação demográfica. Sistemas de informação da 

atenção básica. Condições de risco social. Principais problemas de saúde da população 

e recursos existentes para o enfrentamento desses problemas. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.4 Disciplina: Fundamentos epidemiológicos para o trabalho no território 

 

Objetivos da disciplina: Refletir sobre os aspectos que envolvem a territorialização, 

compreendendo os aspectos psico-sociais e situações de riscos. 

 

Específicos:  

 Identificar as microáreas de risco e os aspectos de vulnerabilidade a que estão 

submetidas estas populações. 

 Mapear informantes chaves, lideranças em saúde e recurso governamentais e não 

governamentais do território. 

 Relacionar as características geopolíticas do território com o seu perfil de saúde. 

 Compreender o mapa inteligente enquanto uma ferramenta para a vigilância em 

saúde do território.    

 

 

 

Conteúdo: Noções de epidemiologia: descritiva e analítica, medidas e indicadores. 

Sistema de Informações Ambulatorias (SIAB). Mapa inteligente, processo de 

territorialização. Recursos comunitários. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas:  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 

Epidemiológica, 6. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 

Atenção Básica - nº 21, Vigilância em Saúde. Brasília: MS, 2008. 
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MENDES, E.V.  Distrito Sanitário – o processo social de mudança das práticas 

sanitárias do Sistema único de Saúde. Ed. Hucitec: São Paulo, 1994. 

 

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços 

e, tecnologia. Brasília, DF: UNESCO, 2002.  

UNGLERT, C.V.S. Territorialização em Saúde: a conquista do espaço local 

enquanto prática e planejamento. Tese apresentada a Faculdade de Saúde Pública de 

USP – São Paulo, 1995.  
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20.5 Disciplina: Ética e Legislação Profissional Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Direitos humanos. Ética e Moral. Bioética. Ética profissional. Legislação 

profissional.  

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.5 Disciplina: Ética e Legislação Profissional 

 

 

Objetivo geral da disciplina: Refletir sobre a ética profissional e compreender a 

legislação pertinente a profissão do Técnico de Agente Comunitário de Saúde. 

 

Específicos: 

 reconhecer princípios éticos e bioéticos;  

 identificar e valorizar os direitos humanos;  

 conhecer a legislação relativa à profissão.  

 

Conteúdo: Ética. Moral. Bioética. Cartas e Declarações de Direitos Humanos. 

Constituição Federal – Artigos 196 a 200, Lei n° 11.350/2006. Sigilo profissional. 

Direitos e deveres do Técnico de Agente Comunitário de Saúde. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRASIL, Constituição Federal, 1988.  

BRASIL, Lei 11.360, de 5 out 2006. 

COSTA SIF, OSELKA G, GARRAFA V., organizadores. Iniciação à bioética. 

Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.  

FORTES PAC E ZOBOLI ELCP.  Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2003. 

SOARES, André Marcelo M; PINEIRO, Walter Esteves. Bioética e biodireito: uma 

introdução. 2. ed. Rio de Janeiro: São Camilo, 2006. 

VASQUEZ, A S. Ética. 27ª.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
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20.6 Disciplina: Projetos I 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 68   

 

 

Ementa: Ferramentas de Informática. Estrutura de projeto. Banco de dados. Normas 

técnicas ABNT. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.6 Disciplina: Projetos I 

 

Objetivo geral da disciplina: utilizar os recursos da informática visando à construção de 

trabalhos de iniciação científica e de extensão. 

 

Específicos:  

 Realizar busca de artigos científicos na internet,  

 Elaborar textos no Word,  

 Preparar apresentações no Power-point.  

 Conhecer os princípios da ABNT. 

 

 

Conteúdo: Ferramentas do Office: Word, Power-point. Internet. Banco de dados. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. II Mostra Nacional de produtos de Saúde da Família: trabalhos 

premiados. Editora MS, 2006. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MINAYO. Maria Cecília de Souza. Pesquisa social. 26 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social – métodos e técnicas. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez. 2007. 
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20.7  Promoção da Saúde  

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 68     AP: 00   

 

 

Ementa: Política Nacional de Promoção de Saúde. Conceito de promoção de saúde. 

Objetivos da Política Nacional de Promoção de Saúde. Diretrizes da Política Nacional 

de Promoção de Saúde. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.7 Promoção da Saúde  

 

Obetivo geral da disciplina: Compreender a promoção da saúde como uma das 

estratégias de produção de saúde articulada às demais políticas e tecnologias 

desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para a construção de ações 

que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde. 

 

Específicos: 

 Conhecer a Política Nacional de Promoção de Saúde 

 Apropriar o conceito de promoção de saúde 

 Conhecer os objetivos da Política Nacional de Promoção de Saúde 

 Conhecer as diretrizes da Política Nacional de Promoção de Saúde 

 Conhecer as ações específicas preconizadas pela Política Nacional de Promoção 

de Saúde 

 

Conteúdo: Intersetorialidade. Alimentação saudável. Prática corporal/atividade física. 

Prevenção e controle do tabagismo. Redução da morbimortalidade em decorrência do 

uso abusivo de álcool e outras drogas. Redução da morbimortalidade por acidentes de 

trânsito. Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz. Promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências bibliográficas: 

 

BARATA R.B. e BRICÑO-LÉON R. Como e por que as desigualdades socais fazem 

mal à saúde - col. Temas em saúde. FIOCRUZ, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política nacional de 

promoção da saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006.   

 

CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. A saúde pública e a defesa da vida. 2 ed. São 

Paulo: Hucitec, 1994.   

CZERESNIA, D. e FREITAS, C.M de (ORGS.) Promoção da saúde: conceitos, 

reflexões, tendências. FIOCRUZ, 2003.  
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MOYSES, Samuel Jorge; MOYSES, Simone Tetu; KREMPEL, Márcia Cristina. 

Avaliando o processo de construção de políticas públicas de promoção de saúde: a 

experiência de Curitiba. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 9,  n. 3, set.  2004.  

MOYSÉS, Simone Tetu; KRIGER, Léo; MOYSES, Samuel Jorge. Saúde bucal das 

famílias: trabalhando com evidências. São Paulo: Artes Médicas, 2008.  

WAGNER, G; MINAYO C.; AKERMAN M.; DRUMOND M. E CARVALHO Y. 

(ORGS.) Tratado de saúde coletiva. HUCITEC/ FIOCRUZ, 2006.   
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20.8  Educação em Saúde I  Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Fundamentos da educação popular. Cultura popular e sua relação com os 

processos educativos. Metodologias de educação popular. Trabalho com lideranças 

comunitárias. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.8 Educação em Saúde I 

 

 

Objetivos da disciplina: compreender a educação em saúde como umas das estratégias 

da promoção em saúde enquanto ferramenta para a construção da cidadania. 

 

Específicos: 

o Identificar os paradigmas de educação popular e sua interferência no processo 

saúde doença da população. 

o Compreender as metodologias de trabalho em grupo que impactem no processo 

saúde/doença das comunidades. 

o Refletir sobre os trabalhos de educação em saúde do território 

 

Conteúdo: Historiografia dos modelos de educação em saúde. Informação, educação e 

comunicação. Formas de aprender e ensinar. Saber popular. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. Campinas, SP: Mercado de 

Letras, 2002.   

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 40ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

SILVA, Antônio Fernando Gouvêa da; SOUZA, Ana Inês. A busca do tema gerador 

na práxis da educação popular. Curitiba: CEFURIA, 2005.  

STOTZ, E. N. Enfoques sobre educação popular e saúde. In: Caderno de Educação 

Popular e Saúde. Ministério da Saúde. Brasília DF: 2007. p. 46-57. 

VASCONCELOS, E.M. Redefinindo as práticas de saúde partir de experiências de 

educação popular nos serviços de saúde. Interface – Comunic, Saúde, Educ 8. 2001. 
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20.9  Educação em Saúde II  Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Participação social em saúde. Democratização das relações. Construção 

coletiva de processos educativos em saúde 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

  

 



45 

 

 

 

20.9 Educação em Saúde II 

 

Objetivo geral da disciplina: Instrumentalizar para uma práxis transformadora em 

educação em saúde. 

 

Específicos: 

o Trabalhar na perspectiva do empoderamento individual e coletivo 

o Colaborar para a construção de ambientes saudáveis 

o Instrumentalizar para o processo de ação –reflexão- transformação em educação 

em saúde 

o Reconhecer na educação em saúde instâncias de co-gestão de espaços coletivos e 

de articulação entre informação-ação. 

 

 

Conteúdo: Problematização. Práticas de trabalho com grupos. Metodologias de 

educação popular.  

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

BRANDAO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. Campinas, SP: Mercado de 

Letras, 2002.   

SAID, Fátima Aparecida. Dinâmicas pedagógicas na perspectiva da educação em 

saúde. Curitiba: Ed. do Autor, 2001.  

SILVA, Antônio Fernando Gouvêa da; SOUZA, Ana Ines. A busca do tema gerador 

na práxis da educação popular. Curitiba: CEFURIA, 2005.   

VASCONCELOS, E. M. Educação popular nos serviços de saúde. 3ª edição 

ampliada. São Paulo: Hucitec, 1997. 

VASCONCELOS, E. M. A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da rede 

educação popular e saúde. São Paulo: Hucitec, 2001. 
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20.10  Educação em Saúde III  Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 68     AP: 00   

 

 

Ementa: Planejamento e implementação de programas de educação em saúde. Oficinas 

de educação em saúde. Avaliação de práticas educativas em saúde. 

 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.10 Educação em Saúde III 

 

Objetivos da disciplina: Trabalhar programas e ações de educação em saúde para as 

diversas fases e ciclos de vida. 

 

Específicos: 

o Planejar programas e ações de educação em saúde 

o Implementar programas e ações de educação em saúde 

o Avaliar programas e ações de educação em saúde 

 

Conteúdo: Recursos didáticos e tecnologias (dramatizações, fantoches, cartazes, feiras 

de saúde, etc.). Instrumentos de avaliação. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

 

AKERMAN, M. e MENDES, R. (org.) Avaliação participativa de municípios, 

comunidades e ambientes saudáveis: a trajetória brasileira – memória, reflexões e 

experiências.São Paulo: Mídia Alternativa, 2006.  

 

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de Ensino- 

Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 2004. 

KUENZER, Acácia Zeneida. Ensino de segundo grau: o trabalho como principio 

educativo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1992. 166p.  

SALAZAR, L de. Municipios Y comunidades saludables: el reto de la evaluación. 

CEDETES. Santiago de Cali, Colombia, 2002. 202p. 

 

VASCONCELOS, E. M. Educação popular nos serviços de saúde.  3ª edição 

ampliada. São Paulo: Hucitec, 1997. 
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20.11  Noções de anatomia e fisiologia 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 68     AP: 00   

 

 

Ementa: Sistemas do corpo humano e suas funções. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.11 Noções de anatomia e fisiologia 

 

 

Objetivo da disciplina: Identificar os sistemas do corpo humano, seus principais órgãos 

e tecidos, bem como suas funções. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer as estruturas do corpo humano; 

 Compreender o funcionamento dos tecidos, órgãos e sistemas do corpo 

humano, relacionando com as respectivas estruturas anatômicas; 

 Identificar as alterações anatômicas e fisiológicas em comparação com os 

parâmetros de normalidade. 

 

Conteúdo: 

 

Sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema digestório, sistema 

respiratório, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema excretor, sistema 

reprodutor, sistema linfático e sistema endócrino. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista. 

Recursos didáticos: quadro negro, multimídia, televisão, DVD, visitas: museu e 

laboratório de anatomia. 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem, comunicação; 

 De processo: elaboração de trabalhos individuais e em grupo, participação em 

discussões e questionamentos durante o desenvolvimento da disciplina; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; apresentação de trabalhos individuais e 

em grupo; avaliações orais e escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

CASTRO, Sebastião Vicente de. Anatomia fundamental. 3. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Mcgraw - Hill do Brasil, 1985.  

HERLIHY, Barbara; MAEBIUS, Nancy K. Anatomia e fisiologia do corpo humano 

saudável e enfermo. Barueri: Manole, 2002.  

KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e fisiologia humana. 2.ed. São Paulo: E.P.U., 

2003.   

OLIVEIRA, Norival Santolin de. Anatomia e fisiologia humana. Goiania: AB, 2003.  

THIBODEAU, Gary A; PATTON, Kevin T. Estrutura e funções do corpo humano. 

São Paulo: Manole, 2002.   

TORTORA, Gerard J; GRABOWSKI, Sandra Reynolds. Corpo humano: fundamentos 

de anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

WALTER, Reni; KOCH, Rosi M. Anatomia e fisiologia humana, fartamente 

ilustrado com exercícios. Curitiba: Século XXI, 2002.   
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20.12 Primeiros socorros 

 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Primeiros Socorros. Prevenção de acidentes domésticos. 

 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.12 Primeiros socorros 

 

 

Objetivo geral da disciplina: Identificar vítimas de acidentes ou mal súbito, prestando 

atendimento inicial de primeiros socorros até a chegada do serviço ou profissional 

especializado. 

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer as situações caracterizadas como de primeiros socorros ou mal 

súbito; 

 Identificar sinais e sintomas em vítimas de acidentes ou mal súbito; 

 Reconhecer medidas inadequadas de prestação de primeiros socorros que 

podem potencializar riscos, conseqüências e agravos; 

 Compreender a complexidade do atendimento e de acionar o serviço ou 

profissional especializado. 

 

Conteúdo: 

 

1. Avaliação inicial da vítima – prioridades no atendimento, identificação da: parada 

cardíaca, respiratória e do estado de choque, técnicas de: reanimação 

cardiorrespiratória e controle de hemorragias, reconhecer situações de emergência: 

queimaduras, choque elétrico, desmaios, vertigens, intoxicações, envenenamentos, 

picada de animais peçonhentos, crises convulsivas, estado de choque, corpos 

estranhos no organismo, afogamento. Transporte de acidentados. Recursos de 

atendimento de emergência disponíveis na comunidade. Relações humanas. 

Medidas de prevenção de acidentes domésticos. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista. 

Recursos didáticos: quadro negro, multimídia, televisão, DVD, laboratório para 

demonstração das medidas de atendimento inicial às vítimas de acidentes e mal súbito. 
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Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem, comunicação;  

 De processo: elaboração de trabalhos individuais e em grupo, participação em 

discussões e questionamentos durante o desenvolvimento da disciplina, 

participação efetiva nas aulas de demonstração; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; apresentação de trabalhos individuais e 

em grupo; avaliações orais e escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. 3. ed. 

Brasilia: Ministério da Saúde, 2006.  

HAFEN, Brent Q; KARREN, Keith J; FRANDSEN, Kathryn J. Guia de primeiros 

socorros para estudantes. 7. ed. São Paulo: Manole, 2002.  

HERLON, Martins. Emergências clínicas: abordagem prática. 2. ed. Barueri: 

Manole, 2006.  

SANTIAGO, Portilla Rosales; CASTAÑOS, M. A. López. Prevenção e primeiros 

socorros. Barueri: Grupo Cultural Vergara, 2007.  

SANTOS, Raimundo Rodrigues. Manual de socorro de emergência. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  
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20.13 Saúde da Família 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Conceitos de família e sua historicidade. Ciclos de vida das famílias. 

Ferramentas para o trabalho com as famílias. Acolhimento. Visita domiciliar. 

Cuidados no domicílio. 

 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.13 Saúde da Família 

 

 

Objetivos da disciplina: Capacitar para atuação interdisciplinar junto a famílias, 

comunidades e populações, visando a qualidade de vida. 

 

Específicos: 

1) Refletir sobre os aspectos históricos, sociológicos e psicológicos que envolvem a 

família. 

2) Conhecer as ferramentas utilizadas para o trabalho com famílias no contexto 

comunitário. 

3) Discutir sobre a abordagem das famílias no domicílio, seu acolhimento e seguimento. 

4) Compreender a estratégia de saúde da família enquanto operacionalização da 

Atenção Básica. 

   

Conteúdo: Genograma. Ciclos de vida. FIRO. PRACTICE. Configurações familiares ao 

longo da história. Acolhimento. Visita domiciliar. Abordagem de famílias. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos: 

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

CARTER, B. As mudanças do ciclo de vida familiar. Porto Alegre: Artes Médicas. 

1995. 

COSTENARO, R e LACERDA, M. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida do 

cuidador ? Santa Maria: Centro Universitário Franciscano, 2002. 

CUNHA, Gustavo Tenório. A construção da clínica ampliada na atenção básica. São 

Paulo: HUCITEC, 2005.  

DUNCAN B.B. e Col. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção 

primária. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004 

WEBER, Lidia. Família e desenvolvimento: visões interdisciplinares. Curitiba: Juruá. 

2008 
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20.14 Disciplina: Políticas de Saúde II 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde: mental, bucal, da 

mulher, do homem, da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, do idoso e 

do trabalhador. Organizações sociais, OSCIPs e entidades filantrópicas. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.14 Disciplina: Políticas de Saúde II 

 

Objetivos da disciplina: Conhecer as políticas de saúde destinadas a grupos priorizados 

e minorias. 

 

Específicos: conhecer as principais políticas setoriais: humanização, saúde bucal e 

mental. Identificar os ciclos de vida. Identificar e valorizar as políticas para pessoas com 

deficiência, quilombolas, indígenas e trabalhadores. Conhecer a atuação de 

organizações sociais, OSCIPs e entidades filantrópicas.  

 

Conteúdo: Política nacional de humanização. Políticas de Saúde: mental, bucal, da 

mulher, do homem, da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, do idoso e do 

trabalhador. Quilombolas, Indígenas. Organizações sociais, OSCIPs e entidades 

filantrópicas. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar: manual 

técnico. 4. ed. Brasília. 2002.   

BRASIL, Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violencia sexual 

contra mulheres e adolescentes: norma técnica. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2005.  

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas . Relatorio de gestão 2003 a 2006: politica nacional de atenção integral 

a saude da mulher. Brasília: Ed. MS, 2007.  

MATTOS, Ruben Araujo. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à 

saúde. 4. ed. Rio de Janeiro: IMS/UERJ. 2006.   
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20.15 Disciplina: Vigilância à Saúde da Mulher 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Saúde da mulher nos ciclos gravídico, puerperal e climatério. Aleitamento 

materno. Cartão da gestante. Saúde sexual e reprodutiva. Sexualidade. Direitos 

constitucionais relativos à licença à maternidade. Aborto. Violência contra a mulher. 

Saúde bucal. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.15 Vigilância à Saúde da Mulher 

 

 

Objetivo geral da disciplina: conhecer e atuar frente às condições de vida e de 

saúde/doença da mulher 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conhecer as transformações físicas e emocionais decorrentes das fases do 

ciclo vital da mulher;  

 Identificar aspectos da saúde sexual, reprodutiva e sexualidade da 

mulher;  

 Conhecer os direitos constitucionais e legislação relativos à licença 

maternidade, aborto e violência contra a mulher; 

 Compreender a importância da alimentação saudável e da higiene bucal 

neste ciclo de vida.. 

 

 

Ementa: Saúde da mulher nos ciclos gravídico, puerperal e climatério. Aleitamento 

materno. Cartão da gestante. Saúde sexual e reprodutiva. Sexualidade. Direitos 

constitucionais relativos à licença à maternidade. Aborto. 

Violência contra a mulher. Saúde bucal. 

 

Conteúdo:  

Saúde sexual e reprodutiva: sexualidade, planejamento familiar, direitos 

constitucionais relativos ao aborto, AIDS em mulheres; saúde da mulher nos ciclos 

gravídico e puerperal: cartão da gestante, pré-natal, parto normal, aleitamento 

materno, mortalidade materna, direitos constitucionais relativos à licença 

maternidade; climatério; saúde bucal: prevenção e controle das principais doenças 

bucais neste ciclo de vida; hábitos alimentares saudáveis; violência contra a mulher, 

mulheres negras: vítimas de discriminação racial e de gênero; câncer de mama e de 

colo de útero. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista. 

Recursos didáticos: quadro negro, multimídia; televisão; DVD, peças anatômicas dos 

órgãos sexuais masculino e feminino para demonstração dos métodos contraceptivos; 

“seio cobaia” para ensinar  e treinar as técnicas de amamentação 
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Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem, comunicação; 

 De processo: elaboração de trabalhos individuais e em grupo, participação em 

discussões e questionamentos durante o desenvolvimento da disciplina, 

participação efetiva nas aulas de demonstração; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; apresentação de trabalhos individuais e 

em grupo; avaliações orais e escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas:  

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em Planejamento Familiar. 4 ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2002.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual dos comitês de mortalidade. 3. ed. Brasília: 

Ed. Ministério da Saúde, 2007.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da 

Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. 2ª ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2005.   

BRASIL. Ministério da Saúde. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e 

humanizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.  

GUIMARAES, Carmen Dora. AIDS no feminino: por que a cada dia mais mulheres 

contraem AIDS no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001.  



61 

 

 

 

20.16 Disciplina: Vigilância à Saúde da Criança e do 

Adolescente 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Desmame. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infanto-

juvenil. Cartão da criança. Esquema vacinal. Doenças prevalentes na infância e na 

adolescência. Saúde do escolar. Características físicas psicológicas e sociais do 

adolescente. Situações de risco e violência contra a criança e o adolescente. 

Alimentação. Saúde bucal. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.16 Vigilância à Saúde da Criança e do Adolescente 

 

Objetivo geral da disciplina: conhecer e atuar frente às condições de vida e de 

saúde/doença da criança e adolescente 

 

Específicos: 

 

  Identificar as fases do crescimento e desenvolvimento, características físicas, 

psicológicas e sociais da criança e adolescente; 

  Conhecer as doenças prevalentes na infância e adolescência; 

  Reconhecer situações de risco social, bem como de dependência química, de violência 

e a gravidez precoce; 

  Conhecer e refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

  Compreender a importância da alimentação saudável e da higiene bucal neste ciclo de 

vida. 

 

 

 

Conteúdo:  

1. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança; caderneta de saúde da criança; esquema vacinal da 

criança e adolescente; saúde bucal: prevenção e controle das principais doenças 

bucais neste ciclo de vida; hábitos alimentares saudáveis, transtornos alimentares, 

obesidade; sexualidade do adolescente: vida sexual precoce, métodos 

contraceptivos, gravidez na adolescência; prevenção de acidentes na infância e 

adolescência; violência contra a criança e o adolescente; dependência química; 

detecção de fatores indicativos de baixa acuidade visual e auditiva, problemas 

posturais, dermatoses. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; 

Recursos didáticos: quadro negro, multimídia, televisão, DVD. 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem, comunicação; 
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 De processo: elaboração de trabalhos individuais e em grupo, participação em 

discussões e questionamentos durante o desenvolvimento da disciplina, 

participação efetiva nas aulas de demonstração; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; apresentação de trabalhos individuais e 

em grupo; avaliações orais e escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil. Brasília, DF, 16 jul 1990. 

BUISCHI, Yvonne de Paiva; SIQUEIRA, Tania; BONECKER, Marcelo Jose Strazzeri. 

Abra a boca, sem vergonha!: dicas para um sorriso bonito. São Paulo: Artes Medicas, 

2004.  

COUTINHO, Maria de Fátima Goulart. Adolescência: uma abordagem prática. São 

Paulo: Atheneu, 2001.  

KRAEMER, Anelise. A escola como espaço de educação em saúde bucal: uma 

proposta de intervenção. Curitiba, 2004. 

MIRANDA, Maria Ines Ferreira de. Políticas públicas sociais para crianças e 

adolescentes. Goiânia: Ed. AB, 2001.   

UNICEF . Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, atualizada e ampliada para 

o cuidado integrado: modulo 1: histórico e implementação. Brasília: Ed. MS, 2008.  

VANZIN, Arlete Spencer; NERY, Maria Elena da Silva. Atenção integral a saúde da 

criança: um enfoque epidemiológico. Porto Alegre: RM&L, 1998.  
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20.17 Disciplina: Vigilância à Saúde do Homem  Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Direitos sexuais e reprodutivos. Sexualidade. Dependência química. Perfil 

saúde/doença do homem. Violência contra o homem. Saúde bucal. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.17 Vigilância à Saúde do Homem 

 

 

Objetivo geral da disciplina: conhecer e atuar frente às condições de vida e de 

saúde/doença do homem 

 

 

Específicos: 

 Identificar aspectos da saúde sexual, reprodutiva e sexualidade do 

homem;  

 Conhecer os direitos constitucionais e legislação relativos à licença 

paternidade; 

 Compreender a importância da alimentação saudável e da higiene bucal 

neste ciclo de vida; 

 Conhecer as doenças prevalentes do homem e situações de risco, como a 

dependência química e violência urbana. 

 

Conteúdo:  

 

Saúde bucal: prevenção e controle das principais doenças bucais neste ciclo de vida; 

Hábitos alimentares saudáveis; saúde sexual e reprodutiva: sexualidade, paternidade 

responsável, planejamento familiar, direitos constitucionais relativos à licença 

paternidade, AIDS, disfunção erétil; doenças prevalentes nos homens: doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, câncer de 

próstata e de pênis; uso abusivo de álcool, cigarro e outras drogas ilícitas; violência 

urbana e violência autoinfringida.  

 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; 

Recursos didáticos: quadro negro, multimídia, televisão, DVD. 
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Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem, comunicação; 

 De processo: elaboração de trabalhos individuais e em grupo, participação em 

discussões e questionamentos durante o desenvolvimento da disciplina, 

participação efetiva nas aulas de demonstração; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; apresentação de trabalhos individuais e 

em grupo; avaliações orais e escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional 

de DST e AIDS . O outro como um semelhante: direitos humanos e Aids. Cristina 

Câmara, Cláudia Maria de Paula Carneiro. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.  

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

GHORAYEB, N.; BARROS, T. O Exercício. São Paulo: Atheneu, 1999. 

SALGADO, Jocelem Mastrodi. Alimentos inteligentes: saiba como obter mais saúde 

por meio da alimentação. 2.ed. São Paulo: Prestígio, 2005.  

TIGRE, Inalda Borges. Panorama do etilismo na unidade de saúde São José, Tupy, 

Araucária, Paraná. Curitiba, 2008. 

VICELLI, Silvana Mara Câmara. A inserção do processo saúde: doença bucal na 

promoção de saúde e qualidade de vida: (uma visão distrital). Curitiba, 1996.  
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20.18 Disciplina: Vigilância à Saúde do Idoso 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Perfil saúde/doença do idoso. Direitos sexuais. Sexualidade. Dependência 

química. Violência contra o idoso. Cuidador. Saúde bucal. 

 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.18 Vigilância à Saúde do Idoso 

 

 

Objetivo geral da disciplina: conhecer e atuar frente às condições de vida e de 

saúde/doença do idoso. 

 

Específicos: 

 

 Identificar aspectos da saúde sexual, reprodutiva e sexualidade do idoso;  

 Conhecer e refletir sobre o Estatuto do Idoso; 

 Compreender a importância da alimentação saudável e da higiene bucal 

neste ciclo de vida; 

 Entender os aspectos bio-psico-sociais que envolvem o processo de 

envelhecimento; 

 Conhecer as doenças prevalentes do idoso e situações de risco;  

 Identificar as redes de apoio familiar e social ao idoso. 

 

 

Conteúdo:  

Aspectos bio-psico-sociais que envolvem o processo de envelhecimento; 

envelhecimento ativo e saudável: autonomia preservada, independência física e 

psíquica; caderneta de Saúde da pessoa idosa – Ministério da Saúde; saúde bucal: 

prevenção e controle das principais doenças bucais neste ciclo de vida; hábitos 

alimentares saudáveis; sexualidade do idoso; estatuto do Idoso; violência contra o 

idoso: situações e sinais de risco, redes de apoio familiar e social; cuidados 

preventivos em relação a acidentes, em especial, quedas; doenças prevalentes 

(doenças cardiovasculares, diabetes, acidente vascular cerebral, dentre outras); uso 

de medicamentos;  alcoolismo e outras drogas.  

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista. 

Recursos didáticos: quadro negro, multimídia; televisão; DVD. 

 

Avaliação: 
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 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem, comunicação; 

 De processo: elaboração de trabalhos individuais e em grupo, participação em 

discussões e questionamentos durante o desenvolvimento da disciplina, 

participação efetiva nas aulas de demonstração; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; apresentação de trabalhos individuais e 

em grupo; avaliações orais e escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília, 2008.  

BRASIL. Lei n. 10.741, de 01º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 

dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 03 

out 2003. 

MATSUDO, Sandra Marcela Mahecha. Avaliação do idoso: física & funcional. 2.ed. 

São Caetano do Sul: Midiograf, 2005.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COIMBRA JUNIOR, Carlos Everaldo Alvares. 

Antropologia, saúde e envelhecimento. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002.  

NEGREIROS, Teresa Creusa de Goes Monteiro. A nova velhice: uma visão 

multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.  

TEIXEIRA, Ilka Nicéia D'Aquino Oliveira. Fragilidade em idosos: conceitos, 

definições e modelos sob uma perspectiva multidimensional. Londrina: Eduel, 2010.  
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20.19 Disciplina: Saúde Mental 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: histórico da psiquiatria, movimento da reforma psiquiátrica, políticas públicas 

em saúde mental, saúde mental comunitária, transtornos mentais prevalentes. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.19 Saúde Mental 

 

 

Objetivo geral da disciplina: conhecer as possibilidades de cuidar do portador de 

sofrimento mental na comunidade e participar do processo de inclusão do mesmo.  

 

Específicos: 

 

1) Refletir sobre os fatores bio-psico-sócio-espirituais que contribuem para o  processo 

saúde doença do      indivíduo  e da comunidade. 

2) Discutir a inserção do agente comunitário de saúde nas práticas coletivas que buscam 

melhorar o perfil de saúde mental da população brasileira, com vistas a qualidade de 

vida e inclusão social 

3) Conhecer a política nacional de saúde mental,  compreendendo sua interface entre a 

reforma sanitária e psiquiátrica.  

4) Conhecer os transtornos  psiquiátricas mais prevalentes. 

 

 

Conteúdo: Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo, história da loucura, lei  federal 

10216 (2001-Paulo Delgado), lei estadual l11189 (1995- Dr. Rosinha), transtornos de 

humor, esquizofrênicos e de ansiedade, dependência química, prevenção de suicídio, 

política nacional de saúde mental. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

 

AMARANTE ,P. Loucos pela vida. RJ: 2ª ed. Ed. Fiocruz , 1995. 

ANDREASEN, Nancy C. Admirável cérebro novo: vencendo a doença mental na era 

do genoma. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 1987.   

DESVIAT, Manuel. A reforma psiquiátrica. RJ: Ed Fiocruz, 1999. 

LANCETTI Antonio. Saúde mental e cidadania no contexto dos sistemas locais de 

saúde. SP: Ed Hucitec, 1992   

MOREIRA, Virginia e SLOAN, Tod. Personalidade, ideologia e psicopatologia 

crítica. São Paulo: Escuta, 2002.   

ZAVASCHI, Lucrecia S.M. Crianças e adolescentes vulneráveis. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 
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20.20 Disciplina: Doenças e agravos de importância em 

saúde coletiva  

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 68     AP: 00   

 

 

Ementa: doenças e agravos crônicos, doenças infecto-contagiosas prevalentes no 

território. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.20 Doenças e agravos de importância em saúde coletiva 

 

 

Objetivo geral da disciplina: identificar doenças e agravos crônicos, assim como 

doenças infecto-contagiosas prevalentes no território, instituindo medidas de prevenção 

e controle. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Refletir sobre a vigilância, o controle e a prevenção das doenças e os agravos a saúde  

não transmissíveis e as doenças transmissíveis. 

2) Conhecer as principais doenças transmissíveis de interesse em saúde  coletiva.  

3) Conhecer Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

 

Conteúdo: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, câncer, HIV, hepatites, tuberculose, 

hanseníase, cólera, dengue, asma. 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo dirigido; trabalho em 

grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

Avaliação: 

 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BIRMAN J. Os Sentidos da Saúde. Physis. Saúde Púbica, v. 9, nº 12, Rio de Janeiro, 

1999. 

 

MARQUES, Maria Cristina da Costa. A historia de uma epidemia moderna: a 

emergência política da Aids / HIV no Brasil. Maringá: EDUEM, 2003.   

 

 MINAYO, M.C. ;HARTZ Z.M.A; BUSS P.M. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de 

Janeiro: Abrasco, 2000.   

 

SILVA, Orlando E; ZURRIDA, Stefano. Câncer de mama: um guia para médicos. 

São Paulo: Elsevier, 2000.  
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20.21 Disciplina: Saúde Bucal 

 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 51     AP: 17   

 

 

Ementa: Principais estruturas anatômicas da boca. Erupção dentária. Principais 

doenças bucais: cárie, doença periodontal e câncer bucal. Urgência odontológica. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.21 Saúde Bucal 

 

 

Objetivos da disciplina: Compreender e prevenir os fatores que determinam o 

aparecimento das doenças bucais, relacionando-as com as condições de vida. 

 

Específicos: 

 Estudar anatomia e as funções da cavidade oral 

 Conhecer as dentições humanas e seqüência de erupção dentária 

 Estudar a placa bacteriana e sua relação com cárie e doença periodontal 

 Estudar cárie e doença periodontal a partir da compreensão das suas etiologias, 

evolução, sinais e sintomas. Conhecer medidas de prevenção destas doenças. 

 Estudar os principais tipos de câncer bucal, sua manifestação e prevenção 

 Relacionar doença cárie e outros fatores com o tratamento restaurador 

 Identificar as principais urgências odontológicas e compreender o atendimento 

realizado 

 

 

 

Conteúdo: Fundamentos de anatomia e fisiologia da boca. Fundamentos de anatomia e 

fisiologia dos dentes e dos tecidos de sustentação. Cronograma de erupção dentária 

(decídua e permanente). Fatores de risco ao aparecimento e desenvolvimento de 

doenças bucais e sua relação com as condições de vida. Etiologia e métodos de 

prevenção da cárie dentária. Etiologia e métodos de prevenção das principais doenças 

periodontais. Procedimentos restauradores da saúde bucal. Câncer bucal e métodos de 

prevenção. A importância dos hábitos alimentares na prevenção e controle da cárie 

dentária. Medidas de controle mecânico da placa bacteriana: técnicas de evidenciação 

da placa bacteriana e técnicas de higienização bucal. Danos ocasionados ao complexo 

dentino-pulpar e aos tecidos de sustentação dos dentes. Traumatismo dental: 

classificação, etiologia, epidemiologia e prevenção.  

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

 

Metodologia: Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo 

dirigido; trabalho em grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de 

campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD; quadro negro. 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

 

DELLA SERRA, Octávio; FERREIRA, Flávio Vellini. Anatomia dental. 3. ed. Porto 

Alegre] Artes Médicas, 1981.  

 

FEJERSKOV, Ole; KIDD, Edwina A. M. Cárie dentária: a doença e seu tratamento 

clínico. São Paulo: Santos, 2005.   

 

BARATIERI, Luiz Narciso et al. Odontologia restauradora: fundamentos e 

possibilidades. São Paulo: Santos, 2001.  

GENCO, Robert J.; GOLDMAN, Henry M.; COHEN, D. Walter. Periodontia 

contemporânea. 3. ed. São Paulo: Santos, 1999.  

ANDREASEN, J. O.; ANDREASEN, F.M. Fundamentos de traumatismo dental: 

guia de tratamento passo a passo. 2. ed. Porto Alegre: ArTmed, 2001.  



78 

 

 

 

20.22 Disciplina: Políticas públicas relativas ao meio 

ambiente e a qualidade de vida. 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Constituição Federal/1988. Capítulo II: Da Política Urbana. Artigo 182. 

Estatuto da Cidade: Lei Federal nº10.257/2001. Plano Diretor Municipal – 

planejamento da ocupação e uso do solo. Desenvolvimento urbano e regional 

sustentável: conceitos e dimensões; Agenda 21 e sustentabilidade urbana e regional; 

Cidades e comunidades sustentáveis; Políticas públicas para a sustentabilidade urbana 

e regional. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.22 Políticas Públicas relativas ao meio ambiente e a qualidade de vida. 

Objetivo geral da disciplina: Compreender e relacionar as políticas públicas para a 

construção de ambientes saudáveis e sustentáveis, para melhorar a qualidade de vida. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Compreender a política ambiental na construção de processos de desenvolvimento 

sustentável integral - social, ambiental e econômica; 

- Conhecer os fatores que alteram o ambiente para potencializar àqueles que podem 

beneficiar a população e mitigar os afeitos negativos sobre o ambiente; 

- Conhecer e discutir as formas de organização social e política que atuam como força 

na construção dos processos de gestão pública;  

- Compreender as formas de participação democrática como um instrumento de controle 

social efetivo. 

 

 

Conteúdo: Conteúdo: Desenvolvimento sustentável - manejo sustentável dos recursos 

naturais, modelos de desenvolvimento e crescimento econômico, processo produtivo e 

distributivo da renda. Organização e Controle Social – participação, democracia, 

urbanização, relações sociais e ambiente de trabalho, estilo de vida, hábitos de uso, 

consumo e descarte dos recursos. Políticas, programas e projetos – gestão pública e 

relação com os conselhos; Legislação ambiental. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

Metodologia: Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo 

dirigido; trabalho em grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de 

campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD; quadro negro, debates, exposições. 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

ANTUNES, P. B. Política Nacional do Meio Ambiente: comentários da Lei 6.938 de 

31 de agosto de 1981. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2005. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Curso Básico de 

Vigilância Ambiental em Saúde-CBVA, Módulo I e II. Brasília, março 2003. 

 

BRASIL. Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 16 set. 1965. 

 

IBAMA. Roteiro Metodológico para a Gestão de Área de Proteção Ambiental. 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Diretoria de 

Unidades de Conservação e Vida Silvestre. Brasília: Ed. IBAMA, 2001. 

 

LEIS, H. R. A modernidade insustentável: As críticas do ambientalismo à sociedade 

contemporânea. Montevidéu, CLAES - Centro Latino Americano de Ecología Social, 

2004. 
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20.23 Saúde Ambiental 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 68     AP: 00   

 

 

Ementa: Conceito de ambiente saudável, enfoque de risco e poluente. Condições de 

risco ambiental: poluição sonora, do ar, da água e do solo, queimadas, desmatamentos, 

calamidades, outros. Vigilância ambiental, Vigilância sanitária. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.23 Saúde Ambiental 

 

Objetivo geral da disciplina: Reconhecer os riscos ambientais envolvidos no processo 

saúde-doença e atuar na prevenção e controle dos mesmos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Compreender as mudanças do perfil epidemiológico atual com o surgimento de 

doenças endêmicas emergentes relacionando-as aos desequilíbrios ambientais, 

econômicos, sociais e culturais;  

 

 Discutir as medidas de educação em saúde a serem implementadas para reduzir 

os riscos de adoecer e morrer no seu território de atuação; 

 

 Compreender as políticas de saneamento e vigilância sanitária cabíveis no 

combate as doenças emergentes, vinculadas ao meio ambiente e as condições de 

vida da população do território de atuação; 

 

 Reconhecer as formas de transmissão das doenças de veiculação pela água, lixo, 

esgoto, solo, ar e os mecanismos de prevenção e controle. 

 

 

Conteúdo: Doenças prevalentes na micro-área relacionadas aos problemas sanitários e 

ambientais: mecanismo de transmissão e medidas de prevenção e controle. Doenças de 

veiculação hídricas: hepatites A e E, diarréias, verminoses, leptospirose. Separação 

seletiva de dejetos. Amparo legal das políticas de saúde do meio ambiente e da 

vigilância sanitária. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

 

Metodologia: Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo 

dirigido; trabalho em grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de 

campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Subsídios para 

construção da Política Nacional de Saúde Ambiental. Brasília: Editora do Ministério 

da Saúde, 2007. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção pró-gestores. Atenção 

primária e promoção da saúde. Brasília: CONASS, 2007. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Curso Básico de 

Vigilância Ambiental em Saúde-CBVA, Módulo I e II. Brasília, março 2003. 

 

MAFIOLETTI, T.M., MENZ. D.M. Vigilância em Saúde: Doenças Endêmicas e 

Emergentes. Programa de Atualização para Técnicos em Enfermagem – PROTENF-

ABEN, 2009. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Vigilância em Saúde: 

Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 

Epidemiológica, 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
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20.24 Português Instrumental 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Aspectos formais da linguagem escrita. Leitura e interpretação. Análise de 

problemas estruturais na redação do texto técnico. Redação de relatórios. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.24 Português Instrumental 

 

Objetivo geral da disciplina: Utilizar-se dos recursos da língua portuguesa 

instrumentalizando-se para leitura, interpretação e escrita. 

 

 

Conteúdo: 

A unidade temática e a estrutura do texto: diferenças entre escrita/fala; desvios das 

normas da língua-padrão; organização do texto em parágrafos e a estrutura da sentença. 

Relações lógicas. Conetivos; instrumentalização da Língua Portuguesa: ortografia, 

pontuação, concordância, referência, colocação; análise de problemas estruturais: 

coesão, coerência, clareza e concisão; estratégias de leitura, produção e interpretação de 

textos; textos técnicos: requerimento, ofício, carta comercial, relatório, ata e curriculum 

vitae; produção oral. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

 

Metodologia: Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo 

dirigido; trabalho em grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de 

campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

ANDRADE, Maria Margarida P. Medeiros, João Bosco. Comunicação em Língua 

Portuguesa. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

CAMPEDELLI, Samira Yosseff & SOUZA, Jesus Barbosa. Produção de textos e usos 

da linguagem. São Paulo: Saraiva 1998. 

 

___________, Minigramática. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

 

CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção – A escritura do texto. São 

Paulo: Moderna, 2003. 
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20.25 Projetos II 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 68     AT: 68     AP: 00   

 

 

Ementa: Implementação de trabalho sistematizado de pesquisas, estudos e práticas 

relacionadas à educação em saúde, informação e orientação a diferentes pessoas e 

grupos, considerando suas características e necessidades e os espaços/contextos onde 

as ações são desenvolvidas em domicílios, escolas, creches, asilos, unidade de saúde, 

associações entre outros. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.25 Projetos II 

 

 

Objetivo da disciplina:  

Elaborar uma proposta de intervenção comunitária de acordo com as necessidades do 

território a partir das normas estudadas na disciplina de Projetos I. 

 

 

Específicos:  

 

Identificar as necessidades do território  

 

Definir os materiais de apoio necessários para execução do projeto 

 

Confeccionar os materiais de apoio necessários para execução do projeto 

 

 

 

Conteúdo: 

Estrutura de um projeto – revisão;  

Elementos pré textuais (capa, folha de rosto e sumário)  

Introdução (identificação, justificativa e objetivos – geral e específicos) 

Revisão de Literatura 

Método 

Apêndices e anexos 

Cronograma e referências  

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

 

Metodologia: Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo 

dirigido; trabalho em grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de 

campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD; computador, acesso a Internet, quadro 

negro. 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 
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Referências Bibliográficas: 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. II Mostra Nacional de produtos de Saúde da Família: trabalhos 

premiados. Editora MS, 2006. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MINAYO. Maria Cecília de Souza. Pesquisa social. 26 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social – métodos e técnicas. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez. 2007. 
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20.26 Projetos III 

 

Código:   

Natureza: obrigatória Semestral ( X )  Anual (   )  

Pré-requisito:  Co-requisito:   

 

C. H. Semestral: 34     AT: 34     AP: 00   

 

 

Ementa: Ferramentas do Office: Word, Power-point. Internet. 

 

Validade: a partir do ano letivo de: 2011 

 

 

Diretor do Setor: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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20.26 Projetos III 

 

Objetivo geral da disciplina:  

Finalizar a proposta de intervenção do projeto e sua apresentação. 

 

Específico:  

 Apresentar os projetos aos demais alunos da turma e professores responsáveis 

pela disciplina 

 

 

 

Conteúdo: 

 Análise da viabilidade dos projetos e sua aplicação; conteúdos pré-elaborados 

nas disciplinas de Projetos I e II; ferramentas de apoio para apresentação dos 

projetos. 

 

 

Metodologia e Recursos Didáticos:  

 

 

Metodologia: Problematização; aula expositiva dialogada; demonstração; estudo 

dirigido; trabalho em grupo; visitas programadas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de 

campo; entrevista; etc. 

Recursos didáticos: multimídia; televisão; DVD 

 

 

 

Avaliação: 

 Comportamental: assiduidade, pontualidade, interesse, postura, participação 

cooperativa e visão crítica do processo de aprendizagem; 

 De processo: elaboração de trabalhos, participação em discussões e 

questionamentos durante trabalhos grupais; 

 De conteúdo: relatórios de atividades; avaliações escritas. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. II Mostra Nacional de produtos de Saúde da Família: trabalhos 

premiados. Editora MS, 2006. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MINAYO. Maria Cecília de Souza. Pesquisa social. 26 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
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RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social – métodos e técnicas. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez. 2007. 

 


