
 
RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
EIXO TRANSVERSAL DOS  PROGRAMAS  

 

Diante do contexto de pandemia causada pelo covid-19, se fez necessário realizar            

a adaptação das aulas que ocorriam de forma presencial, para o modelo de aula remota,               

dadas as orientações do decreto estadual, as recomendações da Organização Mundial da            

Saúde, bem como as recomendações do Ministério da Saúde, as quais versam sobre a              

suspensão de reuniões no intuito de evitar aglomerações. Ainda, em consonância com            

tais recomendações, o MEC, por meio da portaria nº 343, no intuito de amenizar os               

prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, autorizou a substituição de           

disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e            

comunicação em cursos que estão em andamento. 

Assim sendo, a disciplina de Gestão na Saúde será ministrada de acordo com tais              

recomendações, bem como com as devidas adaptações para bem do cumprimento deste            

requisito e com o objetivo de preservar a conclusão do curso de Residência dentro no               

tempo regulamentar.  

PLANO DE ENSINO - EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO EM DECORRÊNCIA DA 
PANDEMIA DO VÍRUS COVID -19 

 

Dados da Disciplina -  Gestão na saúde - AB 

Tutores: 
Responsáveis pela disciplina:Andrea Rozas Cardoso, José Fernando Kronbauer e karine Paggi 
Colaboradoras: Eglê Ângela Ronsoni e Sara Brunetto 

Modalidade: ( ) presencial  (x) dispersão em razão da pandemia  Natureza: Obrigatória  

Carga horária:88h 

 

EMENTA  

Reflexão sobre a gestão na saúde em tempos de pandemia.  

OBJETIVO GERAL  
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● Proporcionar a reflexão sobre o contexto de pandemia covid-19 vivenciado          

atualmente e, a reflexão sobre a vivência local em se tratando da gestão na saúde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Estimular a reflexão teórico prática sobre o manejo da gestão na saúde em tempos              

de pandemia; 

● Auxiliar no conhecimento de estratégias de enfrentamento e combate a          

pandemias/epidemias/endemias; 

● Estimular a busca dos processos históricos acerca das pandemias/epidemias e          

endemias no que perpassa a gestão na saúde;  

● Estimular o registro das práticas vivenciadas no que se refere a gestão desse             

processo; 

● Estimular a articulação dessas vivências práticas com a teoria científica existente; 

● Estimular o exercício da produção científica através da elaboração de artigo           

científico ou portfólio. 

METODOLOGIA  

 Será utilizada a plataforma moodle, na modalidade de ensino emergencial remoto,           

como ferramenta para desenvolvimento da disciplina, que está dividida em módulos. A            

proposta é que o (a) residente realize as leituras recomendadas para cada módulo, bem              

como busque outros autores/materiais para complementar e aprofundar o estudo de cada            

temática. São apresentadas perguntas norteadoras em cada módulo, com o intuito de            

provocar a reflexão e articulação da teoria com a vivência prática em gestão. Essas não               

necessariamente precisam ser respondidas, à medida que servem como balizadoras para           

aquilo que se faz necessário observar das leituras e sua interface com a vivência no               

campo de prática.  

Após a leitura e reflexão, para cada módulo, o residente deve construir uma             

breve escrita, buscando articular o conhecimento teórico e prático sobre o tema. Esta             

escrita deve abordar a temática do módulo e das perguntas norteadoras, mas não             

necessariamente responder a todas as perguntas. A atividade deve ser postada no prazo             

estabelecido, através da plataforma moodle.  
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Ao final do semestre o residente deverá postar, pela mesma plataforma, no prazo             

estipulado, uma produção final, individual, que poderá ser apresentada em formato de            

artigo científico ou em formato de portfólio, e poderá ser construída a partir das              

reflexões já desenvolvidas em cada módulo, com a temática “A gestão na saúde em              

tempos de pandemia: alternativas de combate e controle através da gestão da Atenção                      

Básica em Saúde”. Abaixo são apresentadas as orientações de construção da produção              

final conforme a escolha do residente, artigo (anexos I e II) ou portfólio (anexo III).  

 Os tutores se disponibilizam a prestar tutoria para sanar dúvidas acerca das            

produções, caso o residente avalie necessário. As tutorias podem ser efetuadas a            

pequenos grupos organizados pelos residentes interessados, as quais serão prestadas          

nas terças-feiras - dia reservado para aulas do programa. Para tal um representante do              

grupo organizado deve contatar o tutor solicitando a tutoria e informando as dúvidas a              

serem sanadas. 

  

Conteúdo Programático - organizados em módulos 

 

Módulo 1: Política, Gestão e Atenção em Saúde 

Data: 11/08/20  e 25/08/20  

Perguntas norteadoras 

● Como está organizado o modelo de atenção à saúde no Brasil? 
● Como o modelo proposto se desenvolve na prática?  
● Quais as suas vivências em relação a isso? 
● Quais políticas e linhas de cuidado você mais se aproximou? Quais suas 

fragilidades, quais suas potencialidades? 
● Em relação às Redes de Atenção, como se articulam na prática? 
● Qual o impacto da pandemia na organização da Atenção à Saúde na Atenção 

Básica? 

Atividade do módulo:  
Uma breve produção escrita, articulando as leituras realizadas, a reflexão a partir das 
perguntas norteadoras e a interface com a experiência prática vivenciada. Esta escrita 
poderá fazer parte da produção final do semestre. 

Prazo para postagem da escrita do módulo: 11h59 do dia 25/08/20 
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Referenciais sugeridos:  

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Atenção Primária e as Redes 
de Atenção à Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 
2015. 127 p. Disponível em: 
https://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-Atencao-Primaria-e-as-Redes-de-Atencao-a-S
aude.pdf 

GOVERNO DO ESTADO. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. ATENÇÃO BÁSICA. 
Disponível em: https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único 
de Saúde. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_portaria4279_301210.pdf
OBS: para aprofundamento, buscar: MENDES, EV. As redes de atenção à saúde. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_de_atencao_saude.pdf 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de Saúde Coletiva. 2a ed. - São 
Paulo:Hucitec, 2012. Capítulos 2, 17, 25, 26. 

FEUERWERKER, LCM. Modelos tecnoassistenciais, gestão e organização do trabalho 
em saúde: nada é indiferente  no  processo de luta para a consolidação do SUS (capítulo 
4.1) in: Micropolítica e saúde: produção do cuidado, gestão e formação. Porto Alegre: 
Rede UNIDA, 2014. Disponível em: 
http://historico.redeunida.org.br/editora/biblioteca-digital/colecao-micropolitica-do-trab 
alho-e-o-cuidado-emsaude/micropolitica-e-saude-pdf/view 

 

Módulo 2: Níveis de Gestão, Planejamento, Monitoramento e Avaliação no SUS 

Data: 08/09/20 e 22/09/20 

Perguntas Norteadoras: 
 

● Como você vislumbrou o modelo de gestão na sua prática? 
● Como funcionam os níveis de gestão no cotidiano? 
● Em relação à gestão democrática (apoio institucional) e instâncias de gestão 

(Conselhos de saúde, Conferências, CIR, CIB, CIT, Conass, Conasems), como 
elas se articulam na prática? Qual seu impacto na gestão do sistema como um 
todo? Quais suas fragilidades? Potencialidades? 

● Como a organização da gestão do Sistema contribui ou dificulta o controle da 
pandemia? 
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● Quanto aos instrumentos de Planejamento do SUS (Planos de Saúde, 
Relatórios, etc), qual seu papel na prática da gestão? 

● Como ocorre o monitoramento e avaliação das ações, políticas, etc.? 
● Como a pandemia impacta o Planejamento do SUS? 

Atividade do módulo:  
Uma breve produção escrita, articulando as leituras realizadas, a reflexão a partir das 
perguntas norteadoras e a interface com a experiência prática vivenciada. Esta escrita 
poderá fazer parte da produção final do semestre 

Prazo para postagem da escrita do módulo:  
11h59 do dia 22/09/20. 

Referenciais sugeridos: 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Intergestores Tripartite. Resolução CIT 23 de 
17 de agosto de 2017. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2017/res0023_18_08_2017.html 

BRASIL. Ministério da Saúde . Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Disponível em: 
http://www.conselho.saude.gov.br/web_confmundial/docs/l8142.pdf 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de Saúde Coletiva. 2a ed. - São 
Paulo:Hucitec, 2012. Capítulos  22, 24. 

MACHADO, CV; LIMA, LD; BAPTISTA, TWF.  Princípios organizativos e instâncias de 
gestão do SUS. EAD/ENSP/FIOCRUZ, 2011.Disponível em: 
http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/PrincipiosOrganizativo
s.pdf 

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DE SAÚDE. Plano Estadual de 
Saúde 2016-2019. Disponível em: 
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201701/05153251-pes-2016-2019-sesrs.pdf 

TASCA, Renato e MASSUDA, Adriano.Estratégias para reorganização da Rede de 
Atenção à Saúde em resposta  à  Pandemia  COVID- 19:  a  experiência  do 
Sistema  de Saúde Italiano na região de Lazio. In: APS em Revista. Artigos Edição 
Especial Covid-19.2020. Disponível em:  https://apsemrevista.org/aps/article/view/65/44 

Cruz,Náira Menezes  Luz Vasconcelos e .Souza. Edilza Bastos de (ORG). Apoio 
psicossocial  em  tempos  de  COVID-19:  experiências  de novas estratégias de 
gestão e ajuda mútua no sul da Bahia, Brasil. In:APS em Revista Vol. 2. 2020. 
Edição Especial Artigos Relatos De Experiências Locais no enfrentamento da Covid 
-19. Disponível em: https://www.apsemrevista.org/aps/article/view/94/58 
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Módulo 3: Revisitando a História para Pensar a Gestão 

Data: 06/10/20 e 20/10/20 

Perguntas Norteadoras: 
 

● De que forma o processo histórico pode auxiliar no planejamento e na gestão em 
saúde?  

● Como sua vivência prática se relaciona com o histórico de epidemias 
vivenciados  pelo mundo e pelo  Brasil e, como o conhecimento deste processo 
pode ajudar no combate atual na epidemia causada pelo novo coronavírus?  

Atividade do módulo:  
Uma breve produção escrita, articulando as leituras realizadas, a reflexão a partir das 
perguntas norteadoras e a interface com a experiência prática vivenciada. Esta escrita 
poderá fazer parte da produção final do semestre. 

Prazo para postagem da escrita do módulo: 11h59 do dia 20/10/20. 

Referenciais sugeridos 
 
CARVALHEIRO, José da Rocha. Epidemias em escala mundial e no Brasil. In: Dossiê 

Epidemias - Revista Scielo. 2008. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/S0103-40142008000300002  
 
Barros, Sandra Garrido de. Política Nacional de Aids: construção da resposta 
governamental à epidemia HIV/aids no Brasil. In: Scielo Books, 2018. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/jb7tc 
 
Goulart,Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no 
Rio de Janeiro. In:Dossiê Gripe Espanhola No Brasil: Revista Scielo, 2005. 
Disponível em:https://doi.org/10.1590/S0104-59702005000100006  
 
Brizola, Jaqueline. Da varíola ao coronavírus. Exclusão, ignorância e estigma 
social. In: IFCH- Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 2020. 
Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/ifch/index.php/br/da-variola-ao-coronavirus-exclusao-ignorancia-e-
estigma-social 

 

Roberti,  Angela. A peste: um grande personagem da história de ontem e de hoje. 
In: IFCH - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ. Disponível em:  
http://labelleuerj.com.br/downloads/a-peste-uma-grande-personagem-da-historia-de-ont
em-e-de-hoje.pdf 
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Módulo 4: Gestão da Atenção Básica em Saúde e a Pandemia de Covid-19 

Data:03/11/20 e 17/11/20 

Perguntas Norteadoras: 

● Com o advento da pandemia, quais impactos ocorreram, em termos de gestão, a 
partir da sua vivência? 

● Qual a reorganização necessária para o controle da pandemia? 
● Quais aspectos da gestão mais contribuem para o desenvolvimento do trabalho 

em situações de pandemia? Quais aspectos dificultam o trabalho? 
● Quais as mudanças são necessárias, em termos de gestão, para estarmos mais 

preparados para situações de calamidade? 
● Qual o papel da vigilância em saúde para a gestão? 
● Qual a fundamentação teórica para as ações tomadas frente à pandemia nos 

diferentes níveis de gestão? 

Atividade do módulo:  
Uma breve produção escrita, articulando as leituras realizadas, a reflexão a partir das 
perguntas norteadoras e a interface com a experiência prática vivenciada. Esta escrita 
poderá fazer parte da produção final do semestre. 

Prazo para postagem da escrita do módulo: 11h59 do dia 17/11/20. 

Referenciais Sugeridos: 

GOVERNO DO ESTADO. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.Coronavírus 
(COVID-19) - Orientações aos profissionais e gestores. Disponível em: 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/coronavirus-covid-19 

Oliveira,de Wanderson Kleber.Duarte, Elisete. França, de Giovanny Vinícius Araújo. 
Garcia, Leila Posenato.Como o Brasil pode deter a COVID-19. In: Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, Revista Scielo: Artigos Especial, 2020. Disponivél em: 
https://doi.org/10.5123/s1679-49742020000200023  

Barra, Rubia Pereira.Moraes, de Edgar Nunes.Jardim André Augusto.Oliveira, de Karina 
Kelly.Bonati Poliana Castro de Resende.Issa, Ana Cristina. Machado, Carla Jorge. A 
importância da gestão correta da condição crônica na Atenção Primária   à 
Saúde para   o   enfrentamento   do   Covid-19   em Uberlândia, Minas Gerais. In: 
APS revistas: Artigos especial Covid-19, 2020.. Disponível em: 
https://aps.emnuvens.com.br/aps/article/view/64/47 
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Harzheim, Erno [...].D'Avila,Otávio Pereira. Ações federais para apoio e fortalecimento          
local no combate ao COVID-19: a Atenção Primária à Saúde (APS) no assento do              
condutor. In: Revista Scielo - Saúde Pública, 2020. Disponível em:  
https://www.scielosp.org/article/csc/2020.v25suppl1/2493-2497/# 

 

Redação Final 

Data: 01/12/20 

Produção Final - Artigo ou Portfólio - conforme orientações em anexo. 

Prazo para postagem da produção final: 11h59 do dia 01/12/20 

Tema da Produção: A gestão na saúde em tempos de pandemia: alternativas de 
combate e controle através da gestão da Atenção Básica em Saúde. 

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada a partir da produção do artigo ou portfólio, de forma              

objetiva e com peso de zero a 10 (dez), sendo a nota 7 ( sete) mínima para a aprovação e                    

também será realizada através da plataforma moodle.  

Os pontos serão distribuídos da seguinte forma: 

Escrita de cada módulo: 1 ponto por módulo (conteúdo/análise crítica: 0,8,           

cumprimento do prazo de postagem 0,2) 

Produção final: 6 pontos (conteúdo análise/crítica: 4, atendimento à pactuação          

como prazo e normas: 2 pontos). 

Recuperação: ao final do semestre, caso algum residente não atinja a nota mínima             

para aprovação, terá 10 (dez dias), após o recebimento do retorno da avaliação, para              

entrega de nova versão da(s) atividade(s). A nota final do residente que ficou em              

recuperação não será superior a 7 (sete). 
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APOIO REFERENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO 

 

CAMPOS, G. W. S. et. al. (org.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC; Rio de 
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2009. 

SOUZA Filho, Rodrigo de. Gestão Democrática e Serviço Social; princípios e propostas 
para a intervenção crítica. São Paulo: Cortez, 2016.  

EIBENSSCHUTZ, Catalina (org). Política de Saúde: o público e privado. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 1996.  

NEVES, José Mario d`Avila. Trabalho e gestão na perspectiva; crítica, clínica e 
cartográfica. Porto Alegre: Sulina, 2018.  

 

ANEXO I 

Critérios para Artigo Científico 

Artigos destinados à divulgação e difusão o conhecimento, em decorrência de           

estudos, projetos de ação, experiências profissionais, atividades acadêmicas, sistemas de          

avaliação, levantamentos epidemiológicos, enquetes, censos, atividades e extensão ou         

ensino etc. 

O artigo científico é o resultado de um estudo baseado em pesquisas, que no caso               

trata-se do um relato de experiência vivenciada pelo residente no espaço de gestão na              

saúde, no campo de formação, dentro da conjuntura da pandemia do coronavírus. É             

importante destacar alguns critérios fundamentais para sua elaboração: 

1.Objetividade: não é indicado trazer elementos afetivos ou subjetivos na hora de produzir             

esse tipo de artigo, de modo que as preferências pessoais do autor não podem interferir               

no resultado do trabalho.A objetividade exerce um papel essencial no processo de            

transmitir a informação direta, verídica e relevante. 

2.Racionalidade: nesse caso, o autor se esforça para abraçar o domínio dos            

acontecimentos que conhece (sua experiência na gestão), faz comparações com as           

informações teóricas e faz essas duas se intercalarem. 
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3. Redação: deve ser bem concisa e clara. Unidade, coerência, ênfase e clareza na forma                            

de se expressar são elementos essenciais no texto. Recursos como imagens, gráficos,                       

estatísticas, e tabelas são considerados ilustrativos e podem ser utilizados com as                       

devidas fontes citadas nas notas de rodapé. 

O desenvolvimento deste artigo científico é caracterizado pela exposição e                   

discussão de teorias que foram exploradas para a compreensão e esclarecimento do                       

tema.  

Recomendações gerais: 

● emprego da 3ª pessoa do singular e voz passiva, embora se admita o 

● uso da 1a pessoa para tipos específicos de pesquisa; 

● emprego do verbo no tempo passado, quando se tratar de relatório; 

● emprego do verbo no presente quando se tratar de um projeto; 

● uso de períodos curtos e de fácil compreensão; 

● respeito às regras gramaticais; 

● simplicidade, evitando-se a forma prolixa, retórica, confusa ou estética. 

 

4.Normas e linguagem: deve ser apresentado de acordo com as normas da ABNT  

A linguagem científica informa e é de ordem racional. Ou seja, só pode existir              

subjetividade se houver um ponto de vista da ciência bem fundamentado. É indicado o              

uso do vocabulário técnico, porém a linguagem científica precisa do vocabulário comum            

para explicar os fatos de forma clara. Vale também ficar atento (a) com relação à               

Correção gramatical. 

5.Número de páginas: indica-se que o artigo tenha no máximo 20 páginas.  
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ANEXO II 

Estrutura/ Modelo  do artigo 

1.Título 

O título deve refletir o conteúdo do artigo. Um bom título deve ser interessante para o 

leitor e é indicado que reflita o tom da linguagem do artigo. deve conter palavras-chave 

importantes que possam facilitar a sua pesquisa. 

2. Autor (es) 

Nome completo, breve currículo (titulação e filiação) e endereço (postal e preferência            
eletrônico em nota de rodapé, indicados por asterisco na página inicial) 

3. Epígrafe (facultativa) 

A epígrafe é uma citação à escolha do autor, geralmente um trecho de uma obra literária,                

poesia ou até letra de música. É um elemento pré-textual , enriquecendo (estética e/ou              

poeticamente) o trabalho, sendo opcional. 

4. Resumo e Abstract 

O resumo deve vir no início do manuscrito,comumente abrangendo as seguintes           

informações: Contexto, Propósito, Metodologia, Resultados, e Conclusão, vai de 200 a           

250 palavras 

5. Palavras-chave 

Consultar o DECS no site da BIREME 

6. Conteúdo  

6.1-Introdução: parte do artigo em que o autor informa o que foi pesquisado e o porquê                 

da investigação É local para precisar aspectos particulares da pesquisa, tais como a justificativa              

para a sua realização, a originalidade e a lógica que guiou a investigação. Algumas questões               

auxiliam na redação. De que trata o estudo? Por que foi feito? Na introdução, se faz a ligação com                   

a literatura pertinente. O que se sabia sobre o assunto no início da investigação? O que não se                  

sabia sobre o assunto e motivou a investigação? Resposta à essas questões envolve um              
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processo de escolha de trabalhos a citar. É indicado que na a introdução do artigo conste as                 

referências em que o autor fundamentou seu raciocínio.Entre os critérios utilizados para            

escolhê-las estão relevância, acessibilidade e atualidade. 

6.2-Desenvolvimento Textual: é a parte principal do artigo, caracterizado pelo          

aprofundamento e análise pormenorizada dos aspectos conceituais mais importantes do          

assunto.Quanto mais conhecimento a respeito, tanto mais estruturado e completo será o texto. 

6.3-Conclusão: auxilia o leitor a compreender o que o escritor pensa sobre o conteúdo              

inicial e é indicado fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as duas                

partes iniciais do texto, realizando um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor.              

Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. 

7. Referências. 

Padronizar seguindo a NBR 6023 

ANEXO III 

Estrutura e modelo de Portfólio 

O portfólio é individual e será uma compilação da produção e reflexão elaborada             

pelo residente a respeito do tema “A gestão na saúde em tempos de pandemia” ao longo                

do semestre. O portfólio permite expressar, de forma singular, como o residente interagiu             

com o conhecimento, sua sistematização e reflexões a partir dele.  

Sugere-se que inicie com uma apresentação do autor, que inclua qual seu contato             

prévio com essa temática. Deve incorporar elementos como leituras realizadas,          

reflexão/sistematização sobre as leituras, articulação com a prática que vivenciou e suas            

experiências significativas.  

Seu formato permite incluir imagens, reportagens, gráficos, vídeos, etc., e          

possibilita liberdade para uso da criatividade na estruturação, desde que a temática            

proposta seja contemplada com aprofundamento adequado. 
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