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EMENTA 

Apresenta e discute a Política de Saúde Contemporânea, com ênfase nos princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Aborda a trajetória da construção das políticas de saúde, 
desde a reforma sanitária, seus desdobramentos e consequências ao longo da implantação do 
SUS. Discute e sistematiza a evolução conceitual de saúde até a compreensão do conceito 
ampliado de saúde, processo saúde-doença e sua relação com os modelos de atenção, modelos 
de causalidade e intervenção e as políticas públicas de saúde. Apresenta os principais 
dispositivos legais que sustentam a política de saúde brasileira. Discute o financiamento do SUS 
e a importância da Atenção Primária à Saúde para reorganização dos sistemas de saúde, 
apresentando a Estratégia de Saúde da Família como eixo central para essa modificação. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Aula 01: A importância da compreensão do Modelo de Determinação Social para a construção 
de Políticas Públicas de Saúde 
Aula 02: Evolução das Políticas Públicas de Saúde no Brasil e o Movimento da Reforma 
Sanitária Brasileira 
Aula 03: SUS: princípios, diretrizes e arcabouço legal 
Aula 04: O SUS na atualidade 
Aula 05: Economia, financiamento da saúde e o SUS 
Aula 06: Equidade e Justiça social: questões de gênero, raça e classe 
 

METODOLOGIAS DE ATIVIDADES/ RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

Cada aula seguirá a seguinte metodologia: 
a) Momento síncrono: aula expositiva e dialogada para apresentação do conteúdo, reflexões 

e discussão (duração de aproximadamente 2hs). 
b) Momento assíncrono: estudo do material disponibilizado no AVA da disciplina – 

documentário, vídeos e referencial teórico + participação nos fóruns e realização das 
atividades (contabilizando 3hs).  

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Participação nos fóruns (60 pontos) e atividades avaliativas que versam sobre os conteúdos 
abordados (40 pontos). Os fóruns e atividades serão semanais e funcionarão da seguinte forma: 
serão disponibilizados após cada aula (conforme o cronograma) e o prazo de entrega será a 
aula da semana subsequente.  

FREQUÊNCIA 

A forma de apuração da frequência dos (as) residentes no ERE ocorrerá a partir da participação 
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nas atividades propostas e entrega de trabalhos conforme o cronograma.  

 

BIBLIOGRAFIA  

1) No acervo virtual da biblioteca da UFJF, utilizar como referência o livro:  
Saúde Coletiva: teoria e prática / organizadores Jairnilson Silva Paim, Naomar de Almeida-Filho. 
1ed. - Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 
 

2) O Que É o SUS/ Jairnilson Silva Paim. Rio de Janeiro: Editora FioCruz. ISBN: 978-85-7541-
453-8. E-book interativo: 2015 (edição impressa: 2009). Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/livro/o-que-e-o-sus-e-book-interativo 
 

3) Sistemas de Saúde no Brasil: organização e financiamento / organizadores Rosa Maria 
Marques, Sérgio Francisco Piola, Alejandra Carrillo Roa. Rio de Janeiro: ABrES; Brasília: 
Ministério da Saúde, Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento; 
OPAS/OMS no Brasil, 2016. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_saude_brasil_organizacao_financiamento.pd
f 
 

4) Normas, leis, portarias e documentos de âmbito do Ministério da Saúde.  
 

5)Textos, artigos científicos, vídeos/documentários de domínio público.  

 

OBS: As referências específicas de cada tema/aula estarão disponíveis no AVA da 
disiciplina. 

 
 

Certifico que o colegiado da Comissão de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde (COREMU) concorda com o oferecimento da disciplina Políticas Públicas 
de Saúde a ser ministrada pelo(a) docente Danielle Teles da Cruz nos moldes apresentados em 
conformidade com a Resolução 50/2020 do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz 
de Fora.  
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