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CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO PERIODIZAÇÃO IDEAL 
ENF05037 Enfermagem em Saúde Coletiva 6º período 

OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANUAL/SEM. 
 

Obrigatória 
Não possui pré-requisito  

Semestral  
CRÉDITO CARGA HORÁRIA 

TOTAL 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 
4 75 4 - 1 - 

 

ENFOQUE CENTRAL 

A disciplina visa contribuir para a formação de um enfermeiro generalista, ético-humanística, crítica e 

reflexiva, com capacidade de inserir-se nas principais áreas em que o mercado de trabalho da 

enfermagem se apresenta, estando qualificado para o exercício profissional tanto nos aspectos 

técnico-científicos quanto naqueles que constituem a base de sustentação da ética pessoal, 

sociopolítica e profissional, assumindo, como cidadão, as responsabilidades inerentes ao seu papel 

social. 

Como profissional, fundamentar o seu trabalho nas reais necessidades de saúde da população, por 

meio do desenvolvimento de um diagnóstico situacional do cenário de práticas e do objeto de 

intervenção, com visão epidemiológica, capacidade para intervir no processo saúde-doença, estando 

comprometido com as diretrizes das políticas públicas como educador e promotor da saúde, com 

capacidade para investigação, autodesenvolvimento e de reflexão crítica sobre a realidade na qual 

está inserido. 
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COMPETENCIAS  HABILIDADES  B.TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
 
-Compreender as 
ações do Estado na 
formulação e 
implementação de 
políticas públicas e 
suas relações com o 
setor saúde; 
 
-Compreender os 
marcos históricos, 
políticos, econômicos, 
sociais, teóricos e 
metodológicos das 
políticas públicas que 
conformam o sistema 
de saúde  
 

 
-Identificar as políticas 
de saúde; 
 
-Compreender o papel 
do Estado, a crise do 
capitalismo e os 
impactos nas políticas 
públicas; 
 
-Compreender a 
complexidade do 
Sistema Único de 
Saúde; 
 
-Utilizar a vigilância em 
saúde como um dos 
indicadores da 
formulação de políticas 
e organização de 
serviços de saúde; 
 
-Identificar as principais 
características dos 
modelos tecno-
assistenciais para a 
formulação e 
implementação das 
ações de saúde. 

 
-Papel do Estado, a 
crise do capitalismo e 
os impactos nas 
políticas públicas. 
Historicidade das 
políticas de saúde e 
seus principais 
desdobramentos; 
-A crise do sistema de 
saúde e seus reflexos 
na assistência  
-SUS - NOBS/NOAS.  
-Modelos tecno-
assistenciais em saúde 
com ênfase no 
Programa de Agentes 
Comunitário de Saúde- 
ACS e na Estratégia 
Saúde da Família- ESF 

 
-Aula expositiva dialogada  
 
-Filmes  
 
-Internet  
 
-Dinâmica de grupo  
 
-Seminários  
 
-Visita a rede Básica de 
Saúde 
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EMENTA/HABILIDADES 

-Identificar as políticas de saúde; 

-Compreender o papel do Estado, a crise do capitalismo e os impactos nas políticas públicas; 

-Compreender a complexidade do Sistema Único de Saúde; 

-Utilizar a vigilância em saúde como um dos indicadores da formulação de políticas e organização de 
serviços de saúde; 

-Identificar as principais características dos modelos tecno-assistenciais para a formulação e 
implementação das ações de saúde. 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIA 

-Compreender as ações do Estado na formulação e implementação de políticas públicas e suas 
relações com o setor saúde; 
 
-Compreender os marcos históricos, políticos, econômicos, sociais, teóricos e metodológicos das 
políticas públicas que conformam o sistema de saúde  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS 

 
-Papel do Estado, a crise do capitalismo e os impactos nas políticas públicas. Historicidade das 
políticas de saúde e seus principais desdobramentos; 
 
-A crise do sistema de saúde e seus reflexos na assistência  
 
-SUS - NOBS/NOAS.  
 
-Modelos tecno-assistenciais em saúde com ênfase no Programa de Agentes Comunitário de 

Saúde- ACS e na Estratégia Saúde da Família- ESF 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
CAMPOS, G. W. S. (Orgs). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: 
Hucitec/Ed. Fiocruz, 2012. Parte I, III e Parte IV. 
 
GIOVANELLA, Ligia et al. (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. , rev. ampl. Rio de 
Janeiro: Fiocruz: CEBES, 2012. 1097 p.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BRAGA, J, C: PAULA, S.G. Saúde e previdência: estudos de política social. São Paulo: Cebes- 
Hucitec, 1981. (capítulos 1 e 2) 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 
1998.  

 

___. Ministério da Saúde. Lei nº 8080 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. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

 

___. Lei nº 8142 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. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/web_siacs/docs/l8142.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

 

___. Decreto nº 7508 de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8080 de 1990, para dispor 
sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm>. Acesso em: 1 mar. 
2018. 
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____Pacto pela Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/index.htm>. 
Acesso em: 01 mar. 2018. 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012. Institui a política 

nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Diário Oficial da União. Poder Executivo, 

Brasília, 23 agosto de 2012. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/Gm/2012/prt1823_23_08_2012.htm>. Acesso em: 1 

março. 2015. 

________. Ministério da Saúde. Portaria nº. 2.437, de 7 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a 
ampliação e o fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 
(Renast) no SUS e dá outras providências. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, 8 
dez. 2005 Disponível em:  <http://dtr2001.saúde.gov.br/sas/PORTARIAS/Port 2005/Gm/GM-
2437.htm>. Acesso em: 1 março de 2015. 

________. Ministério da Saúde. Portaria nº. 2.728, de 11 de novembro de 2009.Dispõe sobre a 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast) e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, 12 nov. 2009. Disponível em: 
<http://portal.saúde.gov.br/portal, arquivos/pdf/portaria_renast_2728.pdf>. Acesso em: 1 março. 
2015. 

________. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2488 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. 
Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, 21 de outubro de 2011. 

 

___________. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1864 que institui o componente pré hospitalar móvel 
a  Política Nacional de Atenção as Urgências- o SAMU. Diário Oficial da União. Poder Executivo, 
Brasília, 6 de outubro de 2003, sec 1, p.57, coluna 1. 

 

____________. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1863 que institui a Política Nacional de Atenção as 
Urgências. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, 6 de outubro de 2003, sec 1, p.58, 
coluna 1. 

 

CZERESNIA, D; FREITAS, C. M (Orgs). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. 2 
ed.rev e ampl. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. 
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saúde. ES: Edufes, 2001. 

 

MENDES, E. V. Distrito sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do 
Sistema Único de Saúde. São Paulo: Hucitec/Abrasco.1993 

 

________. Uma agenda para a  saúde. São Paulo/ Hucitec,1996. 

 

PAIM, J. S. Política e reforma sanitária. Salvador. ISC,2002. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas 2 avaliações escritas valendo 10 pontos cada. A avaliação das 
atividades de laboratório será realizada a partir de elaboração de relatório 
fundamentado e apresentação, mais os relatórios das visitas técnicas, 
totalizando 10 pontos, que serão somados. 

 

A média total será a soma avaliações escritas (SAE) com peso 3, mais o conjunto das 
atividades de laboratório (AL) (10 pontos), mapa da saúde (MS) e seminário integrado 
com a disciplina ASMCA. O valor total das avaliações será dividido por 5, resultando na 
média do discente para a disciplina. 
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Média Final = 3xSAE + AL + MS + ASMCA 

                  6 

 

A assiduidade e pontualidade nas aulas teóricas e de laboratório é uma das variáveis de 
avaliação do estudante na disciplina. Solicitamos aos estudantes estarem atentos aos 
preceitos legais de cumprimento de no mínimo 75% de frequência na disciplina. 

 

A falta do estudante em provas implicará na realização de prova final, salvo as 
situações referentes ao amparo legal. 

 

Discentes que não comparecerem à visita técnica não poderão entregar relatório. 

  

Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min) se realizará 

4 horas de atividades extraclasses, sendo estas envolvendo participação na semana 

cientifica da enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Serão utilizadas metodologias que privilegiem a participação ativa dos discentes, 
visando articular teoria-prática e ensino-serviço-comunidade. 

 

1. Estratégias de ensino-aprendizado: exposição dialogada, leitura de textos, discussão 
em grupos, entrevistas, participação em seminários e outros eventos técnico-científicos 
que visem problematizar a realidade, além de visitas técnicas. 

 

2. Recursos materiais: projetor multimídia, textos, filmes, quadro-branco. 
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ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
 

______________________________________ 
Profa. Dra. Ana Claudia Pinheiro Garcia 

 
______________________________________ 

 
Profa. Dra. Flávia Batista Portugal (Coordenadora) 

 
______________________________________ 

Profa. Dra. Juliana da Fonseca Bezerra (Professora Substituta) 
 

______________________________________ 
Prof.ª Dra. Kallen Dettmann Wandekoken 
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