Plano de Curso

Saúde
Dados básicos do curso
Total de horas:

1,5 horas

Professor:

Ailton Ribeiro

Formação Acadêmica:

Bacharel em Enfermagem, Especialista em
Docência para o Ensino Superior, Processo de
Cuidar em Saúde. Experiência clínica assistencial e
admirativa nas redes hospitalares privada e pública.

•

Link para o currículo lattes: CV: http://lattes.cnpq.br/4228696432752109

Ementa:
Aspectos introdutório das políticas públicas, organização, funcionamento e
financiamento do SUS. Regulamentação dos blocos operacionais de
financiamento e instrumentos de gestão do SUS. Gestão dos serviços de saúde
nos diversos níveis de atenção. Saúde Suplementar.
Foco: Aspectos estratégicos na Gestão e fluxos de financiamento do Sistema
Único de Saúde.
Ideia central: Identificar o funcionamento da dinâmica dos blocos de
financiamento do sistema Único de Saúde e sugerir modelos de gestão aos
municípios.
Síntese: Contribuir para a formação e conhecimento do público alvo, propiciando
recursos na tomada de decisão e na melhoria da gestão estratégica do sistema
de saúde pública.
Objetivos do Curso:
•

Orientar, planejar e Executar ações que visem à melhoria das condições
de saúde da população em geral ou de um determinado grupo.

•

Conhecer a organização e funcionamento do sistema de saúde no que se
refere a gestão da rede assistencial, articulação entre os níveis de
atenção, fluxos e trajetória do usuário nos serviços de saúde

Temas do Curso:
Organização do Sistema de saúde no Brasil: conceitos e componentes
Sistema Único de Saúde: desenho institucional, gestão e organização
Rede assistencial no SUS: atenção primária, média e alta complexidade.
Setor suplementar da saúde (planos e seguros privados)
Gestão do SUS -Legislação do SUS: NOBs
Instrumentos de gestão no SUS

Estrutura do Curso (módulos ou aulas):
Politicas Publicas de Saúde
Financiamento do Sistema Único de Saúde
Fontes de Financiamento
Blocos de financiamento
Transferências de Recursos
Prestação de Contas
Controle do Financiamento
Fontes de Informação

Público-alvo:

•

Alunos dos cursos de Saúde, Gestão Pública e Política. Profissionais no
âmbito da política pública, dirigentes de municípios, área do direito e afins.
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PORTARIA Nº 204, DE 29 DE JANEIRO DE 2007
Norma Operacional Básica ( NOB-96)
Manual de Gestão da Vigilância em Saúde
Fundo Nacional de Saúde – Definição de Blocos
Emenda constitucional ( E-29)
Portaria nº 3.992/2017.

