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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
NOME DA DISCIPLINA 

 
Saúde da População: dados, resultados, processos e serviços 

EMENTA  
Saúde é um campo cada vez mais interdisciplinar, trata-se de um bem público e virtuoso 
independente de como seja gerenciado. Mesmo que saúde seja frequentemente confundida com 
gestão de serviços de saúde, a gestão no setor tem uma abrangência maior, considerando o 
continuum entre saúde e doença (ou segundo a expressão atual, from womb to tomb). Saúde da 
população tem a ver com as pessoas, as empresas, as comunidade e os países e se relaciona 
com bem estar e qualidade de vida 
  

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Apresentar e discutir saúde da população e suas relações com a gestão e com as políticas 
públicas   
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
Os alunos conhecerão a saúde, a partir do continuum saúde doença; os determinantes sociais 
da saúde; a promoção da saúde; a prevenção das doenças; a relação entre as condições de vida 
e os indicadores globais e individuais de saúde e as formas de seu enfrentamento 
 
 

METODOLOGIA  
Exposições dialogadas, sobre textos lidos com antecedência; apresentações pelos alunos de 
estudos de casos da realidade brasileira; apresentação por convidados 

 
TÓPICOS PRINCIPAIS 

Saúde populacional (definição, componentes, modelos) 
Espectro do cuidado no século XXI – gestão de doenças, gestão de saúde, IOT 
Modelos internacionais – determinantes sociais e os triple, quadruplee ghost aims 
Os modelos de atenção - diferentes países, diferentes modelos 
O mix publico privado no Brasil 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação continuada – resenhas – 30% 
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Apresentação de trabalhos – 30% 
Trabalho final – 40% 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Vecina Neto, G; Malik, A.M. – Gestão em saúde. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2016 (2ª 
edição) 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Site do Gvsaude –  http://gvsaude.fgv.br/ 
Artigos encaminhados com antecedência 
Sites relacionados ao setor 
 
World Economic Forum - Human-Centric Health: Behaviour Change and the Prevention of Non 
Communicable Diseases - http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/HE/HCH_Report2017.pdf 
WILLIS TOWERS WATSON – 2017 Medical Trends Survey. Disponível em http://bit.ly/2shW8x2 
AON – 2017 Global Medical Trends – disponível em http://aon.io/2tmBdZM 
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