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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Vigilância em Saúde 
 
DEPARTAMENTO: Saúde Coletiva 
 

CÓDIGO: SCO 021 

CARGA HORÁRIA: 2 horas/aulas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: Epidemiologia II: Métodos Epidemiológicos – SCO019 
 
EMENTA:: 
Apresentar aos alunos do 6º período do Curso de Graduação em Medicina a concepção de vigilância da saúde 
como proposta de mudança na prática sanitária. Demonstrar a educação em saúde e as ações programáticas em 
saúde como ferramentas na operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Apresentar noções básicas, 
estruturação e aspectos previdenciários em Saúde do Trabalhador, programa nacional de imunização e profilaxia do 
tétano e da raiva humana. 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
Após cursar esta disciplina, espera-se que o acadêmico de Medicina adquira conhecimentos básicos acerca do 
direcionamento das políticas públicas de saúde no Brasil e compreenda a proposta da Vigilância da Saúde como 
modelo alternativo de cuidado à saúde, percebendo a importância da programação e do planejamento em saúde, 
assim como das práticas de educação em saúde. Espera-se também que o acadêmico adquira conhecimentos 
básicos para dirimir questões gerais relativas à imunização em saúde coletiva, saúde do trabalhador e profilaxia do 
tétano e da raiva humana. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Vigilância da Saúde (conceito e evolução histórica): Políticas Públicas de Saúde no Brasil; Educação em Saúde; 
Promoção de saúde; Prevenção de doenças; Participação da comunidade; Intersetorialidade; Ações Programáticas 
em Saúde. Saúde do Trabalhador: conceitos, estruturação, aspectos previdenciários, normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, vigilância em saúde do trabalhador; Programa Nacional de Imunização; Profilaxia 
do tétano e da raiva humana. 
METODOLOGIA: 
As aulas são ministradas através de: apresentação de temas, com posterior desenvolvimento de exercícios 
referentes aos conteúdos abordados; leitura de textos e artigos, seguida de discussão em grupos; Apresentação dos 
serviços de saúde seguida de discussão. 
AVALIAÇÃO: 
Provas escritas com conteúdo referente às aulas lecionadas (TVC); 
Atividades desenvolvidas nas aulas (participação nos exercícios desenvolvidos em aula / discussão sobre os 
programas de saúde apresentados). 
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