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I – EMENTA 

Epidemiologia e Políticas de saúde. Categorias utilizadas para avaliação de serviços de 

saúde:  eficiência,  eficácia,  efetividade,  equidade.  Sistemas  administrativos: 

infraestrutura física, material, recursos humanos e recursos financeiros. Sistemas de 

informação em saúde: principais sistemas, objetivos, fluxos, instrumentos de coleta de 

dados. Análise da estrutura e do processo organizacional dos serviços de saúde. Análise 

dos  resultados.  Qualidade  da  atenção  à  saúde:  implicações  técnicas,  éticas  e  dos 

sistemas  de  controle.  Principais  indicadores  de  avaliação  de  qualidade.  Saúde  e 

trabalho: semiologia e saúde do das pessoas que trabalham; avaliação e intervenções; 

segurança e condições de trabalho; necessidades pessoais e direitos do trabalhador; 

gênero e trabalho; saúde mental; programas assistenciais em saúde do trabalhador no 

SUS; educação e saúde; pesquisa aplicada ao trabalhador e à família. Ecologia e Saúde. 

 

II – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Introdução  à  saúde  do  adulto;  ambiente  e  ambiência;  promoção  e  prevenção  - 

educação  em saúde;  epidemiologia;  indicadores  em saúde  do adulto;  semiologia  e 

semiotécnica;  comunicação  e  entrevista;  hipertensão  arterial  e  a  saúde  do  adulto; 

Diabetes Mellitus e a saúde do adulto; prática em laboratório: verificação de PA, IMC e 

glicemia capilar; práticas integrativas e complementares; saúde mental e a saúde do 

adulto – relações com estresse, sono, repouso e lazer; aspectos nutricionais e ingestão 

hídrica  na  perspectiva  da  alimentação  saudável;  conceito  de  trabalho  e  evolução 

histórica – relações com o ambiente de trabalho e saúde do adulto; riscos ocupacionais 

e  segurança no trabalho –  ênfase  no risco biológico –  esquema vacinal  do  adulto; 

direitos do trabalhador e normas regulamentadoras – relações com a saúde do adulto; 

relações de gênero no trabalho e influência na saúde do adulto; prática em ambiente 

de trabalho: ambientação – preparação de material para educação em saúde – revisão 

de  instrumento  e  preparação  para  entrevista  com  adultos  em local  de  trabalho  – 

prática dialógica visando promoção em saúde com usuários do local de trabalho 
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escolhido; pesquisa em saúde e suas interseções com a saúde do adulto – orientações 

para a prática da pesquisa. 
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