SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

Ementa - Técnico em Agente Comunitário de Saúde

EIXO : Ambiente e Saúde
CURSO: Técnico em Agente Comunitário de Saúde
COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA

Empreendedorismo e Intervenção Social

40

Educação e Saúde Comunitária

80

Saúde e Preservação Ambiental

40

Políticas Públicas, Legislação e Saúde no Brasil

40

Psicologia das Relações Humanas

80

Nutrição Dietética

80

Educação e Orientação Sexual

80

Sistema Único de Saúde - SUS

80

Saúde e Humanização

80

Planejamento de Ações Comunitárias

80

Promoção e Prevenção de Saúde e Grupos Vulneráveis

80

Práticas de Saúde Comunitária

80

Saúde da Criança e do Adolescente

80

Saúde do Idoso

60

Saúde da Mulher

80

Estágio/ Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

140

TOTAL

1.200
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Ementa - Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Componente Curricular: Empreendedorismo e Intervenção social
Carga Horária: 40 horas
Ementa:
Fundamentos sociais, históricos e filosóficos do empreendedorismo e sua relevância para o
desenvolvimento socioeconômico local e regional. Empreendedorismo Individual e Coletivo, Qualidade e
Produtividade - Conceitos básicos, processos e ferramentas para a gestão de um empreendimento.
Compreensão de Empresa e dos processos de negócios. O controle e a tomada de decisão gerencial. O
desenvolvimento de estratégias eficazes em negociação. O empreendedorismo coletivo como possibilidade
de construção de tecnologias sociais e da cidadania plena. Compreensões acerca do Cooperativismo e do
Associativismo: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para
a transformação social no mundo do trabalho.

Componente Curricular: Educação e Saúde Comunitária
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Estudo da educação com um olhar voltado para funções sociais, culturais e econômicas da comunidade.
Programas de controle higiênico-sanitário. Estudo de ações educativas visando à promoção da saúde.
Políticas públicas de educação e saúde. Educação, saúde e cidadania.

Componente Curricular: Saúde e Preservação Ambiental
Carga Horária: 40 horas
Ementa:
Sustentabilidade e ações sustentáveis. Desenvolvimento de metas a serem alcançadas na comunidade
local. Sensibilização da comunidade local sobre saúde e preservação ambiental. Criação de ações que
previnam endemias. Ações comunitárias de preservação ambiental. Estudos fundamentais dos principais
problemas ambientais do planeta, especialmente no Brasil e suas especificidades regionais. As atuais
políticas públicas de meio ambiente. A educação como possibilidade de diminuir os impactos ambientais.
Educação como instrumento de preservação, mobilização e conscientização ambiental. Os princípios
básicos de gestão aplicados às questões ambientais. Os problemas ambientais e as relações sociais.

Componente Curricular: Políticas Públicas, Legislação e Saúde no Brasil
Carga Horária: 40 horas
Ementa:
Historicidade das políticas públicas de saúde brasileiras. Os processos saúde-doença e a relação com o
trabalho. Saúde comunitária. O agente comunitário como multiplicador e orientador das implantações de
políticas públicas na comunidade. Fundamentos sobre atenção primária e secundária à saúde e como
efetuar o encaminhamento. Legislação aplicada a políticas públicas. Programa de saúde da família. A saúde
no Brasil: desafios e perspectivas. Serviços de saúde e modelos assistenciais no Brasil.

Componente Curricular: Psicologia das Relações Humanas
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
A psicologia e os princípios do desenvolvimento humano. Teoria das relações humanas. Os
comportamentos humanos e suas respostas às doenças. Necessidades psicossociais e as relações com os
profissionais de saúde. Psicologia social e o estudo das relações humanas.
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Ementa - Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Componente Curricular: Nutrição Dietética
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Compreender a estrutura e funcionamento dos sistemas anatômicos para atuar no foco da nutrição.
Nutrição, prevenção e recuperação da saúde, associados aos mecanismos de absorção, digestão e
utilização dos nutrientes pelo organismo. Análise das vias catabólicas de carboidratos, lipídios e proteínas.
Vitaminas e micronutrientes. Alimentos funcionais.

Componente Curricular: Educação e Orientação Sexual
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Estudo da educação e orientação sexual como tema transversal dos saberes do agente comunitário.
Doenças sexualmente transmissíveis e proteção individual. Gravidez e métodos contraceptivos. O papel da
família na educação e orientação sexual. Cuidados e valorização do corpo. Proteção contra relacionamento
sexuais exploradores: conhecendo a legislação e seus direitos. Políticas públicas voltadas para doenças
sexualmente transmissíveis.

Componente Curricular: Sistema Único de Saúde - SUS
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Construção do SUS: fundamentos, concepções, diretrizes: História da reforma sanitária. O processo de
saúde e doença. O direito a saúde. Gestores e instâncias do SUS: comissões intergestores e conselhos de
saúde. Redes de saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS.

Componente Curricular: Saúde e Humanização
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
A humanização como política transversal na área de saúde. Estudo da Política Nacional de Humanização:
história, fundamentos e princípios. O agente de saúde e suas ações na comunidade local: intervenções
comunitárias humanizadas e seus desafios. Abordagens humanizadas e respeito às crenças e
individualidades das pessoas.

Componente Curricular: Planejamento de Ações Comunitárias
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
O processo saúde-doença. Estudo da reforma sanitária. Epidemiologia e história das doenças.
Levantamento de dados da saúde da comunidade. Estudo e planejamento estratégico de ações viáveis a
serem implantadas na comunidade visando a promoção da saúde. Atenção básica nos diferentes ciclos
(idades) de vida. Administração de ações em saúde.
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Ementa - Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Componente Curricular: Promoção e Prevenção de Saúde e Grupos Vulneráveis
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Estudos fundamentais da saúde individual, coletiva e comunitária. Educação para a saúde: uso preventivo
dos serviços de saúde. Prevenção, transmissão e tratamento de doenças. Ações coletivas para melhoria
das condições de saúde e bem-estar de constituintes de grupos vulneráveis. Indivíduos em grupos
vulneráveis e sua participação ativa como atores sociais importantes nas decisões da vida social.
Prevenção e controle das diversas formas de violência contra grupos vulneráveis.

Componente Curricular: Práticas de Saúde Comunitária
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Saúde, sociedade e cidadania. Abordagens humanizadas. Desenvolvimento de ações na comunidade:
planejamento de ações técnicas e execução das mesmas. Visitas técnicas locais. Práticas de atenção
básica nos diferentes ciclos (idades) de vida. Estratégia de saúde da família.

Componente Curricular: Saúde da Criança e do Adolescente
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Políticas públicas de saúde da criança e sua historicidade. O crescimento e desenvolvimento humano.
Saúde infantil, familiar e coletiva. Promoção e proteção da saúde infantil. Cuidados de enfermagem ao
recém-nascido e a criança. Humanização no atendimento.

Componente Curricular: Saúde do Idoso
Carga Horária: 60 horas

Ementa:
Políticas e programas de saúde do idoso. Estatuto do idoso. Saúde da família nos cuidados com o idoso.
Atendimento das necessidades básicas relacionadas à saúde do idoso. Prevenção das principais doenças e
promoção da saúde. Cuidado humanizado ao idoso. Processo de envelhecimento e qualidade de vida na
velhice. Avaliação funcional e detecção de maus-tratos ao idoso.

Componente Curricular: Saúde da Mulher
Carga Horária: 80 horas

Ementa:
Políticas públicas de saúde a mulher e sua historicidade. Programas de saúde da mulher. Planejamento
familiar. Cuidados específicos: na gestação, na menopausa e no climatério. A enfermagem aplicada à
saúde da mulher. Violência contra a mulher: acolhimento, encaminhamento e tratamento.
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Ementa - Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Componente Curricular: Estágio
Carga Horária: 140 horas
Ementa:
Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando os Cursos de Educação Profissional ofertados
pela Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia. É componente curricular obrigatório, integra o
projeto pedagógico do curso e como tal está submetido à Lei 11.788/08 e Resolução CNE nº 1/2004. § 1º
Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para
aprovação e obtenção de certificado ou diploma. Será obrigatório a apresentação de Relatório.

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
Carga Horária: 140 horas
Ementa:
Requisito obrigatório para conclusão dos cursos, como opção a realização do Estágio. Tem como finalidade
estabelecer a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão na elaboração de um trabalho técnicocientífico, cuja temática esteja contextualizada e em estreita relação com a realidade local, territorial ou de
relevante interesse para o Estado da Bahia. O TCC deverá ser realizado pelo aluno concluinte do curso
técnico, acerca de uma realidade problematizada de estudo, relacionado à sua formação técnico-científica,
cujos temas deverão estar atrelados ao curso, seu eixo tecnológico, suas áreas afins, ou áreas relacionadas
às suas aplicações e de caráter interdisciplinar. As áreas de pesquisa e extensão serão acordadas entre os
professores orientadores e os estudantes orientandos. Deverá ser trabalhado da seguinte forma: Pesquisa e
Planejamento (60 horas), Desenvolvimento e Apresentação (80 horas). O TCC poderá ser realizado por
meio de Projeto Experimental, Ação de Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, considerando
04 (quatro) norteamentos para que sejam elaborados os TCCs, a citar: Produto, Processo, Melhoria de
Produto, Melhoria do Processo.
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