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 •Reconhecer-se como profissional de saúde consciente do desafio de trabalhar e contribuir com o SUS;
 •Perceber a diversidade populacional valorizando as diferenças com abordagem ética e ecológica;
 •Respeitar os diversos saberes na interdisciplinaridade do trabalho em equipe na saúde pública atual;
 •Praticar o papel do médico generalista para atuar na atenção à saúde da criança e da mulher no cenário da saúde

coletiva.

Atitudes

 •Simular a conduta adequada frente a situações de assistência à mulher e à criança na saúde pública;
 •Atuar em diferentes cenários da Informação em Saúde considerando os pressupostos do modelo epidemiológico

associado ao modelo clínico;
 •Identificar os principais agravos em saúde individuais e coletivos da criança e da mulher na população brasileira;
 •Integrar as ações de assistência à mulher com vistas a saúde da criança.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

 •Analisar as práticas assistenciais ofertadas para a mulher e a criança na saúde pública brasileira;
 •Correlacionar a situação epidemiológica de saúde da mulher e da criança com as políticas associadas;
 •Caracterizar o perfil de morbimortalidade da criança e da mulher na população brasileira;
 •Identificar os principais sistemas de informação em saúde (SIS) disponíveis no Brasil - DATASUS (SIM, SINASC, SINAN,

SIH/SUS).

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estuda aspectos fundamentais das políticas públicas específicas para a Saúde da Mulher e da Criança. Evolução,
aplicações e principais fundamentos da Informação em Saúde. Sistemas de Informação em Saúde (SIS) - conceitos
básicos, ocorrência e distribuição de doenças e outros agravos à saúde e principais medidas de mortalidade e morbidade
e a vigilância epidemiológica na saúde da mulher e da criança.

Maria Thaís Calasans

Saúde Coletiva I, Saúde Coletiva II, Saúde da Criança e Saúde da Mulher
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Conteúdo Programatico
 •Módulo: Informação em Saúde
 •Medidas de Saúde Coletiva: morbidade e mortalidade;
 •Perfil de Morbimortalidade da população brasileira.
 •Sistemas de Informação em Saúde (SIS);
 •Principais fontes de informação em saúde;
 •Indicadores de Saúde

Módulo:  Saúde da Criança
 •Atenção integral à Saúde da criança
 •Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)
 •Rede Cegonha: a criança do nascimento aos 24 meses
 •Programa Nacional de Imunização
 •Aleitamento Materno
 •Violência à criança e ao adolescente

Módulo: Saúde da Mulher
 •Atenção Integral à Saúde da Mulher
 •Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM)
 •Rede Cegonha – pré-natal, parto e puerpério
 •Vinculação – Salvador –Bahia
 •Violência à mulher

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
 •Aulas expositivas dialogadas com o apoio de recursos áudios-visuais;
 •Estudo dirigido e discussões em grupo, sob orientação docente com utilização de roteiros;
 •Estratégias que mobilizem a participação e construção de conceitos-chave, que exercitem a comunicação e facilitem o

desdobramento das operações mentais;
 •Projeção e análise de filme e vídeos

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Módulo Saúde Criança e Saúde da Mulher
 •4 Avaliações processuais com valor de 10,0 pontos cada uma;
 •1 Seminário  valendo 10,0 pontos.

Módulo Sistema de Informação em Saúde
 •3 Avaliações processuais com valor de 2,0 pontos cada uma;
 •1 Avaliação processual com valor de 3,0 pontos.
 •1 Seminário com valor de 1,0 ponto

 

Recursos
Quadro branco, pincel-piloto, vídeo, projetor multimídia, caixa de som, textos didáticos, filmes, roteiros, laboratório de
informática com acesso à internet, e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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