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EMENTA
- Problematização das principais linhas de cuidado preconizadas pelo Ministério da
Saúde e dos modelos tecno-assistenciais em saúde vigentes em cenários de atenção no
SUS.
OBJETIVOS GERAIS
- Desenvolver atividades educativas e investigativas nas unidades de atenção primária,
tendo como referência as linhas de cuidado em saúde, podendo também incluir outros
níveis de atenção.
- Contextualizar na prática cotidiana da atenção à saúde, os conceitos que norteiam a
reorganização do cuidado na saúde: clínica ampliada, projeto terapêutico, fluxograma
descritor, itinerário terapêutico, educação permanente em saúde, rede de cuidados,
gestão participativa, processo de trabalho em saúde, trabalho em equipe, dentre outros.
COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
- Conhecer modalidades de organização da atenção à saúde e relacioná-las aos
princípios e diretrizes dos SUS
- Problematizar os processos de trabalho e gestão na saúde e suas relações com a
Política Nacional de Educação Permanente
- Refletir sobre as principais linhas de cuidado existentes nos cenários de prática e
relacioná-las a indicadores de saúde
- Analisar os fluxogramas do cuidado no cenário de prática e itinerários terapêuticos
decorrentes.
- Mapear as rede comunicacionais no espaço cotidiano da prática em saúde
- Empreender atividades educativas interativas nos cenários de prática relacionadas às
linhas de cuidado.
- Desenvolver competências e habilidades de investigação em serviço
METODOLOGIA / INTERDISCIPLINARIDADE
- Construção e desenvolvimento compartilhados de projetos interdisciplinares de
trabalho que contribuam para a qualificação e integração de linhas de cuidado nos
cenários de prática.
- Diálogo com a produção teórica sobre o tema na problematização das práticas
observadas (observação participante) nos cenários de ensino e aprendizagem.
CORPO DOCENTE
Coordenação: Carla Pontes de Albuquerque
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Modelos Tecno-assistenciais em saúde
- Modalidades de tecnologias médicas
- Linhas de Cuidado e Indicadores relacionados (gênero, faixas etárias, especificidades
locais)
- Planejamento, Gestão Participativa e Organização da Assistência
- Processo de trabalho em saúde e trabalho em equipe
- A participação do usuário do serviço e da população local
- Mapa comunicacional – interlocução macro e micropolítica na saúde
- Fluxograma descritor
- Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico
- Educação Permanente e Saúde
- Investigação em Serviço de Saúde
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