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1. OBJETIVOS

• Compreender os elementos básicos de um modelo assistencial que atenda às necessidades e problemas de saúde da população;
• Analisar a importância da definição de base territorial e população adscrita na organização dos serviços locais de saúde;
• Iden�ficar os principais problemas e necessidades de saúde da população adscrita a uma determinada Unidade de Básica de Saúde
(UBS);
• Iden�ficar a composição da equipe de saúde que atua na UBS/UBSF, sua preparação e forma de par�cipação nas a�vidades
realizadas;
• Iden�ficar metodologias e instrumentos que podem ser u�lizados no diagnós�co das condições e necessidades de saúde da
população;
• Iden�ficar os recursos disponíveis numa comunidade;
• Iden�ficar problemas prioritários, grupos de risco e formas de intervenção na comunidade.

2. EMENTA

Estudo dos modelos de Atenção à Saúde. Introdução ao estudo e aplicação de métodos de apreensão do processo saúde-doença
mediante a iden�ficação, análise e discussão das condições sociais, polí�cas e culturais de sua produção. Desenvolvimento e
avaliação de inquérito de saúde e construção do perfil demográfico e epidemiológico de uma dada população. Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Imunização.

3. PROGRAMA

1. Modelos de atenção à Saúde;

2. Princípios da vigilância à Saúde;

3. Instrumentos Básicos para o planejamento em saúde:
- Informação para a ação;
- Indicadores de Saúde.

4. Saúde Ambiental:
- Abastecimento d’água;
- Tratamento e des�no do lixo;
- Resíduos de Estabelecimentos de Saúde;
- Alimentos: controle de qualidade e saneamento;
- Controle de zoonoses;
- Agrotóxicos legislação e cuidados.

5. O diagnós�co da comunidade:
- Construção dos perfis demográficos e epidemiológicos;
- Mapeamento de área e iden�ficação das microáreas de risco.

6. Vacinação:
-Calendário vacinal;
-Técnicas de aplicação de vacinas.
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