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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender o papel do sistema de saúde no quadro das funções do Estado e a sua relevância no contexto político, social e económico, no cenário português e
europeu;
2. Saber distinguir as diferentes estruturas e funcionamento dos atores do sistema de saúde;
3. Compreender o alcance, quer para os utentes como para a comunidade, da mudança de paradigma na prestação de cuidados no sistema de saúde português;
4. Desenvolver competências que lhe permitam agir como um ator social do sistema de saúde compreendendo e atuando sobre as suas dificuldades e
oportunidades;
5. Utilizar sentido crítico na avaliação das mudanças em curso e ser capaz de interagir com os utentes e a comunidade na implementação das melhorias
necessárias.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Dominar a língua inglesa ao nível escrito e falado.

Conteúdo da unidade curricular
As políticas da saúde. Agenda política e gestão dos recursos da saúde. Conceito e Organização dos Sistemas de Saúde. O Sistema de saúde português. O papel
do setor privado em geral e das IPSS’s e ONG´s em particular.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. As políticas da saúde: a sua compreensão como obrigação do Estado.
2. Agenda política e gestão dos recursos da saúde.
3. Conceito e Organização dos Sistemas de Saúde; O SNS e os Sistemas mistos.
4. O Sistema de saúde português:
- Desconcentração e descentralização do setor da saúde;
- Autoridades de saúde;
- Administrações regionais de saúde;
- Sistemas locais de saúde;
- Serviços de saúde pública;
- Centros de saúde e unidades;
- Níveis de prestação de cuidados de saúde.
5. O papel do setor privado em geral e das IPSS’s e ONG´s em particular.
6. Os programas nacionais de saúde.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas seguindo uma metodologia expositiva e a análise de textos e casos (v. g. : dos hospitais S. A. e EPE, do mapa das urgências, entre outros)
que permitam a discussão entre os discentes com o objetivo de desenvolver a capacidade de análise crítica.

Alternativas de avaliação
1. A - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Discussão de Trabalhos - 50%
- Exame Final Escrito - 50%
2. B - (Ordinário, Trabalhador) (Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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