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PROGRAMA 
 
 
I – EMENTA: 
Processo Saúde - Doença: determinantes políticos, econômicos, psicológicos e sócio-
culturais. Padrões de Saúde da População brasileira – perfil epidemiológico e sanitário 
– vulnerabilidades de segmentos específicos. Análise histórica das políticas de saúde 
no âmbito da relação Estado X Sociedade. As políticas de Saúde no Brasil no contexto 
da seguridade social: interfaces com a previdência e a assistência. O SUS: 
estruturação e organização nos níveis federal, estadual e municipal. Ação profissional 
do Serviço Social no setor de saúde: contribuição na produção, redimensionamento e 
efetivação das políticas de saúde. 
 
II – OBJETIVOS 

 Discutir o processo saúde-doença como processo social, identificando seus 
determinantes. 

 Analisar historicamente as políticas de saúde brasileira no âmbito da relação 
Estado e Sociedade. 

 Compreender a política de saúde no contexto da Seguridade social, destacando 
as interfaces com a Previdência e Assistência Social. 

 Identificar os padrões de saúde da população brasileira, conhecendo o perfil 
epidemiológico e sanitário, bem como as vulnerabilidades de segmentos 
específicos. 

 Conhecer a ação profissional do Serviço Social no setor de saúde destacando a 
sua contribuição na produção, redimensionamento e efetivação das políticas de 
saúde. 

 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I – Processo Saúde – Doença 

 Concepção de Saúde -Doença e seus determinantes sociais 

 Componentes políticos, econômicos, psicológicos e sócio-culturais. 

 Perfil epidemiológico e sanitário  

 Vulnerabilidades de segmentos específicos 
 
UNIDADE II – A Saúde Pública e a Seguridade Social  

  A historicidade da política de Saúde no Brasil.  

 A saúde no contexto da Política de Seguridade social e suas interfaces com a 
previdência e assistência social 

 O sistema de Saúde no Brasil/ SUS: Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e 
princípios. 

 Legislação e Operacionalização 

 Participação popular e controle social 



 
UNIDADE III -  Serviço Social no campo da Saúde 

 O campo de atuação do Serviço Social 

 Trabalho coletivo em saúde e interdisciplinaridade 

 Principais contribuições na produção e no redimensionamento teórico-prático das 
políticas de saúde. 

 
IV - METODOLOGIA 
Será privilegiada a metodologia participativa, no sentido do aprofundamento e (re) 
construção do conhecimento, utilizando como técnicas de ensino: leitura e discussão 
de textos, aulas expositivas e dialogadas, exibição de vídeos, estudo dirigido, 
seminários, palestras e trabalhos. 
 
 
V – AVALIAÇÃO 
É necessária a presença do aluno em 75% das atividades realizadas e obtenha nota 
mínima referente a (7,0) para sua aprovação. O processo de avaliação constará de :  
1) 02 provas individuais com pontuação de 0 (zero) a 10,0 (Dez). 
2) 01 resenha do filme “Políticas de Saúde do Ministério da Saúde que será 
apresentado e avaliado com pontuação de 0 (Zero) a 10,0 (Dez). 
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