SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA 2015/2
Presença do homem no mundo; historicidade do processo saúde-doença. Bases iniciais da
epidemiologia; medidas de frequência de doenças. Estratégias de desenhos de estudo em
epidemiologia; tipos de desenhos epidemiológicos. Economia da saúde, gastos em saúde.
Saúde e mercado.
Objetivos - Oferecer um conjunto de reflexões e discussões que apontem para a formação de
profissionais comprometidos com a saúde e o bem-estar e, consequentemente, com o
desenvolvimento de tecnologias voltadas a esses propósitos.
Metodologia - A disciplina constará de aulas expositivas, trabalhos em grupos, debates e
oficinas de trabalho

UNIDADE 1 - SAÚDE E DOENÇA - CONCEITOS E MODELOS
Nesse módulo o estudante deverá conhecer e compreender a historicidade do processo
saúde•-doença e algumas maneiras hegemônicas de como as sociedades entendem ou
entenderam esses fenômenos, até os dias atuais.
- O homem no mundo
-- quando
-- onde
-- quanto
-- as relações sociais
- As doenças
-- as doenças prevalentes
-- as doenças impactantes
-- as doenças e os doentes
-- as doenças, os doentes e o mundo contemporâneo
- Modelos explicativos
- Visitas a unidades de saúde

UNIDADE 2 - SAÚDE E DOENÇA – INTRODUÇÃO À EPIDEMIOLOGIA
Nesse módulo, o estudante deverá conhecer os fundamentos da epidemiologia, breve
histórico e principais conceitos. Deverá ainda apropriar•-se das medidas de frequência de
doenças e medidas de associação, além de conhecer os principais indicadores e ser capaz de
formular e construir indicadores específicos. Iniciará sua aproximação dos desenhos de
estudos em epidemiologia; tipos de desenhos epidemiológicos.

UNIDADE 3 - SAÚDE E DOENÇA – INTRODUÇÃO À ECONOMIA DA SAÚDE
- Saúde, doença e assistência – formação, formatos e usos

- A atenção à saúde e a doença
-- A saúde como direito
-- Os diferentes modelos assistenciais
-- Especificidades econômicas do trabalho em saúde
-- Sistemas comparados de saúde e gastos nacionais
-- Demandas e necessidades
-- Públicos e privados
- O Sistema Único de Saúde/SUS – Brasil, Goiás e Goiânia
-- Conformação da rede assistencial
-- Serviços de saúde em Goiânia

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA. (05/10/2015 - 05/10/2015)
N. SRA. APARECIDA - FERIADO (12/10/2015)
COMPEX (19/10/2015)
DOENÇAS DE ALTA PREVALÊNCIA OU TRANSCENDÊNCIA NO BRASIL (26/10/2015 - 26/10/2015)
- Apresentação das principais causas de morbimortalidade e utilização dos serviços de saúde
no Brasil.
-- O caso da hemodiálise
FINADOS - FERIADO (02/11/2015)
DOENÇAS DE ALTA PREVALÊNCIA OU TRANSCENDÊNCIA NO BRASIL (09/11/2015 - 09/11/2015)
O GRUPO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- Apresentação das principais causas de morbimortalidade no Brasil, com ênfase às
cardiovasculares.
-- Frequências e gastos.
-- Principais procedimentos, técnicas, equipamentos e próteses.
DEMOGRAFIA E SAÚDE PÚBLICA (16/11/2015 - 16/11/2015)
- Tópicos sobre demografia e mortalidade na pré-história
-- A morbimortalidade como processo histórico e social
EPIDEMIOLOGIA - ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS (23/11/2015 - 23/11/2015)
- Mortalidade infantil - Sentidos e significados
-- Conceitos básicos
-- Evolução no Brasil e regiões
EPIDEMIOLOGIA - ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS (30/11/2015 - 30/11/2015)
- Medidas de frequência
- Distribuição das doenças no tempo e no espaço
- Indicadores de saúde mais utilizados

EPIDEMIOLOGIA - ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS (07/12/2015 - 07/12/2015)
- Tipos de estudos em epidemiologia
RETORNANDO A MORTALIDADE INFANTIL - SENTIDOS E SIGNIFICADOS (14/12/2015 - 14/12/2015)
ATUAL SITUAÇÃO DE SAÚDE E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NO BRASIL (21/12/2015 - 21/12/2015)
- Debate com convidados
1ª AVALIAÇÃO (28/12/2015 - 28/12/2015)
PREPARAÇÃO PARA AS VISITAS A SERVIÇOS DE SAÚDE (04/01/2016 - 04/01/2016)
- Objetivos
- Roteiros
- Relatórios
VISITAS DIRIGIDAS A SERVIÇOS DE SAÚDE (11/01/2016 - 11/01/2016)
VISITAS DIRIGIDAS A SERVIÇOS DE SAÚDE (18/01/2016 - 18/01/2016)
CARGA HORÁRIA TRANSFERIDA ÀS VISITAS DIRIGIDAS (25/01/2016 - 25/01/2016)
CARGA HORÁRIA TRANSFERIDA ÀS VISITAS DIRIGIDAS (01/02/2016 - 01/02/2016)
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RELATÓRIOS DAS VISITAS (08/02/2016 - 08/02/2016)
ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E BREVE INTRODUÇÃO À ECONOMIA DA SAÚDE (15/02/2016 15/02/2016)
- A atenção à saúde e a doença
- Os diferentes modelos assistenciais
ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E BREVE INTRODUÇÃO À ECONOMIA DA SAÚDE (22/02/2016 22/02/2016)
- Especificidades econômicas do trabalho em saúde
- O caso da saúde suplementar visões sobre o setor
- O caso do cooperativismo médico
- Sistemas comparados de saúde e gastos nacionais
2ª AVALIAÇÃO (29/02/2016 - 29/02/2016)
BALANÇO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (07/03/2016 - 07/03/2016)

