
 

SEMINÁRIO 7º ANO 

 

Equipe 01 – As Políticas Públicas de Saúde no Brasil 

 Definição de Política Pública e Política Pública de Saúde; 

 Legislação de Política Pública de Saúde no Brasil; 

 Objetivos e metas das Políticas Públicas de Saúde; 

 Como são desenvolvidas as políticas públicas de saúde; 

 Órgãos e instituições envolvidas nas políticas públicas de saúde no 

território brasileiro; 

 O surgimento, história, objetivos e funcionamento do SUS. 

 

Equipe 02 – As Políticas Públicas de Saúde em Lauro de Freitas 

 Legislação Municipal de políticas públicas de saúde em Lauro de 

Freitas; 

 Apresentar um breve histórico desde o estabelecimento das políticas 

públicas de saúde em Lauro de Freitas até os dias atuais; 

 Indicar as possíveis dificuldades encontradas pelos gestores na 

implementação de políticas públicas de saúde; 

 Identificar as ações em políticas públicas em saúde que deram certo na 

cidade de Lauro de Freiras e como estas mudaram a vida dos cidadãos; 

 Apresentar as políticas públicas de saúde que estão sendo 

desenvolvidas atualmente. 

Equipe 03 – Qualidade de Vida: Saúde e Prevenção 

 Políticas e legislação de saúde pública e prevenção de doenças no 

município de Lauro de Freitas; 

 Ações da Secretaria de Saúde do Município na melhoria da qualidade de 

vida e medicina preventiva; 

 Programas de saúde coletiva implantados em Lauro de Freitas. 

 A importância da medicina preventiva; 

 Acompanhamento de saúde de pessoas em estado de abandono e de 

fragilidade social (idosos, crianças carentes). 

 

 



Equipe 04 – Humanização do Atendimento na Área de Saúde 

 Definição de atendimento humanizado: quando surgiu, por que, quais os 

objetivos e dificuldades nesse modelo de atendimento; 

 Atendimento de gestantes e recém-nascidos no serviço de saúde 

pública de Lauro de Freitas; 

 Oferta de medicamentos gratuitos nos postos de saúde do referido 

município; 

 Campanhas municipais de saúde pública e acesso da população às 

informações sobre o tema. Como se dá?  

 A importância do atendimento humanizado para o bem estar e saúde 

dos pacientes nas unidades públicas de saúde. 

Equipe 05 – A Tecnologia no Sistema Público de Saúde 

 Ações da Secretaria de Saúde do Município na aquisição de 

equipamentos tecnológicos voltados para a saúde da população; 

 Políticas de acesso a exames laboratoriais (bioquímicos) e de imagem 

(raios-x , ultrassonografia) na saúde pública de Lauro de Freitas.;  

 Depoimento de usuários e dos profissionais da área de saúde; 

 Projetos de obter novas tecnologias e equipamentos de ponta para 

melhorar o atendimento aos cidadãos; 

 Identificar os espaços públicos de saúde para atendimento ao cidadão, 

bem como os protocolos de acesso a esses espaços (emergência, UTI, 

agendamento online, etc.); 

 Políticas de formação continuada dos profissionais de saúde no 

município de Lauro de Freitas. 

 

 


