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Disciplina: Atualidades em Saúde Coletiva
Disciplina em Inglês: Public Health Updates
Disciplina em Espanhol: Actualizaciones de Salud Pública
Código: NUT434
Carga Horária: 30h Créditos: 02
Ementa: História e conceitos em Saúde Coletiva.  Estado e políticas sociais:  determinantes de
saúde e políticas  de saúde e proteção social.  Processo de saúde e doença:  serviços de saúde,
indivíduo e população. Sistema de Saúde Brasileiro: Histórico e configuração social. Modelos de
atenção à saúde no SUS. Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Contexto e conjuntura atual
da saúde no Brasil. 

Ementa em Inglês:  History  and concepts  in  Public  Health.  State  and social  policies: health
determinants  and  health  and  social  protection  policies. Health  and  disease  process:  health
services, individual and population. Brazilian Health System: History and social configuration.
Models  of health  care in the SUS. Policy,  Planning and Management  in Health.  Context  and
current situation of health in Brazil.

Ementa  em  Espanhol:  Historia  y  conceptos  en  Salud  Pública.  Estado  y  políticas  sociales:
determinantes de la salud y políticas de salud y protección social. Proceso de salud y enfermedad:
servicios de salud, individuo y población. Sistema de Salud Brasileño: Historia y configuración
social.  Modelos de atención a la salud en el SUS. Política,  Planificación y Gestión en Salud.
Contexto y situación actual de la salud en Brasil.
Conteúdo Programático:
1.  História e conceitos em Saúde Coletiva: Breve histórico (Higiene, Medicina Social e Saúde
Pública;  Movimentos  de  reforma  do  ensino  médico:  a  criação  da  Medicina  Preventiva;
Emergência e desenvolvimento da Saúde Coletiva). Relações entre a Saúde Coletiva, a reforma
sanitária e o SUS. Saúde Coletiva como campo de saberes e práticas: abordagens e perspectivas
atuais.
2. Estado  e  políticas  sociais:  determinantes  de  saúde e políticas  de  saúde  e  proteção  social:
Principais  problemas de saúde da população brasileira  e seus determinantes  sociais,  políticos,
econômicos e ambientais. Determinantes sociais de saúde (DSS) e ações intersetoriais sobre os
DSS para combate às iniquidades em saúde. 
3. Processo de saúde e doença: serviços de saúde, indivíduo e população: Saúde como fenômeno
natural.  Procedimentos  para  a  análise  de  situação  de  saúde.  Componentes  de  um sistema de
serviços de saúde (população, infraestrutura, organização, prestação de serviços, financiamento e
gestão).
4. Sistema de Saúde Brasileiro: Histórico e configuração social do SUS.
5. Modelos de atenção à saúde no SUS: Modelos de atenção hegemônicos (médico-assistencial
hospitalocêntrico e modelo sanitarista).  Medicina preventiva,  comunitária e familiar.  Propostas
redefinidas e/ou elaboradas no âmbito do SUS (distritos sanitários, ações programáticas de saúde,
vigilância da saúde, acolhimento/clínica ampliada, saúde da família).
6. Política,  Planejamento  e  Gestão  em  Saúde:  Ciclo  de  uma  política  Pública  de  Saúde
(problematização,  construção  da  agenda,  institucionalização,  formulação,  implementação  e
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avaliação).
7. Contexto e conjuntura atual da saúde no Brasil: futuros possíveis e o que mudou a partir da
pandemia por Covid-19.
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