
Componente Curricular Carga 

Horária  

Presencial 

Carga Horária 

Não Presencial 

Carga 

Horária 

Total 

Saúde Pública e vigilância em 

Saúde 

60 - 60 

 

Ementa 

Campo do conhecimento e de prática profissional médico-veterinária, mediante 

ações interdisciplinares. A essência da Saúde Pública como a saúde da coletividade 

onde se incluem: organização de recursos humanos e respeito à diversidade a fim de 

proporcionar ações e serviços de saúde para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Políticas públicas de saúde no Brasil e o respeito aos direitos humanos: da 

primeira república aos dias atuais; O Sistema Único de Saúde (SUS): os campos de 

atenção do SUS, municipalização do SUS (o município e a saúde dos seus cidadãos; 

as normas operacionais básicas do SUS, as condições da gestão municipal do SUS; 

Abordagem coletiva com foco no processo saúde-doença, conceitos e ações da 

vigilância em saúde (sanitária, epidemiológica e ambiental). Notificação de doenças; 

Identificação de focos e controle do Aedes aegypti. Abordagem sobre as doenças 

transmissíveis e infecciosas aplicada à saúde pública, enfocando as principais 

zoonoses e o controle de vetores enquanto instrumental teórico-metodológico para o 

diagnóstico das necessidades e assistência à saúde de uma determinada comunidade. 
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