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Objetivo Geral: 

Reconhecer a organização do processo de trabalho em saúde a partir de uma visão global e por meio das leis 

vigentes em políticas de saúde e meio ambiente. Saneamento básico e saneamento ambiental: Tratamento da 

água, esgoto, resíduos sólidos, poluição do ar, da água, do solo, das habitações e locais de trabalho. Saúde e 

cidadania, ecologia e cidadania. Conhecer o impacto social, econômico e político que as doenças provocam 

no ambiente. 

Objetivos específicos: 

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008 

• Entender de forma global os conceitos de saúde e doença, história natural das doenças, necessidades 
humanas básicas, saúde e cidadania. 

• Reconhecer a lei 8080 e 8142 que regem o SUS. 

• Entender a saúde ambiental como determinante na qualidade de vida. 

• Identificar as políticas de saúde no país. 

• Reconhecer os direitos dos cidadãos quanto à saúde de qualidade e formas de participação social. 

• Reconhecer as formas de organização de defesa da cidadania e de interesse de saúde. 

• Epidemiologia: distribuição geográfica, controle e prevenção das doenças infectocontagiosas e 

infecto-parasitárias, como: Aids, cólera, tuberculose, hanseníase, raiva, febre amarela, dengue, 

leishmaniose, doenças de chagas, malária, hepatites, etc. 
 

 

Estudo das competências do TSB frente a atuação na comunidade. Aplicabilidade dos conceitos de saúde e 

doença, bem como a históra natural das doenças, necessidades humanas básicas, e cidadania. Compreender 

as leis 8080 e 8142 do SUS. Entender a saúde ambiental bem como os preceitos de higiene básica. 

Identificar as doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho na saúde, assim como as respectivas 

ações preventivas. Identificar e promover ações que visem a prevenção e controle de doenças 

infectocontagiosas e/ou crônicas. Reconhecer a importância da visão sistêmica do meio ambiente, 

considerando os conceitos de eco cidadania e cidadania planetária, de forma a aplicar princípios de 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  

(que oferece o componente curricular) 

conservação de recursos não renováveis e preservação do meio ambiente no exercício do trabalho em saúde. 

 

 

• Lei 11.889/2008. 

• Conceitos de saúde e doença, história natural das doenças, necessidades humanas básicas e 

cidadania. 

• Lei 8080 e 8142 do SUS. 

• Saúde ambiental e qualidade de vida. 

• Políticas de saúde pública. 

• Direitos, deveres e formas de participação social. 

• Organização de defesa da cidadania em saúde. 

• Epidemiologia das doenças infectocontagiosas e infecto-parasitárias. 
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