
   

 

 

 

 

 

Pós-Graduação a distância 

      Gestão em Saúde 
 

 

DISCIPLINAS: 

1) GESTÃO DE PESSOAS 

2) POLÍTICAS E PROGRAMAS EM SAÚDE 

3) BIOESTATÍSTICA – MÉTODOS DE ANÁLISE 

4) CONTABILIDADE BÁSICA PARA NEGÓCIOS EM SAÚDE 

5) GESTÃO DE CUSTOS 

6) GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE 

7) ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E RISCOS 

8) GESTÃO DE PROJETOS EM SAÚDE 

9) PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE 

10) VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA 

11) ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

12) MARKETING EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

13) SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 

14) PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA APLICADOS 

15) TÓPICOS JURÍDICOS EM SAÚDE 

16) HUMANIDADES 

 

EMENTAS: 

DISCIPLINA 1 – POLÍTICAS E PROGRAMAS EM SAÚDE  

Seguridade Social: interação entre políticas públicas de saúde, assistência social e 

previdência social. Estrutura do SUS - Sistema Único de Saúde - e outras questões jurídicas 

de saúde. Políticas públicas em saúde. Saúde da Família.  Saúde privada supletiva. E-

governament. 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE 

Conceito de Gestão estratégica em saúde. Planejamento em saúde. Modelos assistenciais 

em saúde. O planejamento de longo prazo atrelado aos Modelos assistenciais em saúde nos 

serviços públicos e nos serviços privados. Desdobramento da estratégia, metas e projetos.  

DISCIPLINA 3 – GESTÃO DE PESSOAS 

Tendências e desafios da gestão de pessoas em saúde. Aprendizagem corporativa em saúde. 

Subsistemas de gestão de pessoas: provisão, desenvolvimento, desempenho, compensação, 

relações humanas e sociais. Digitalização do RH. Políticas e práticas inovadoras de gestão de 

pessoas no setor da saúde. A gestão de pessoas por competências. A atração de 

competências para as organizações. Avaliação de performance. Outras dimensões da gestão 

de pessoas: qualidade de vida. 

DISCIPLINA 4 – BIOESTATÍSTICA – MÉTODOS DE ANÁLISE 

Introdução a medidas de epidemiologia. Coeficiente e índices mais usados em saúde. 

População e amostra. Descrição de dados amostrais: tabelas, gráficos, medidas de posição e 

dispersão. 

DISCIPLINA 5 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GESTÃO EPIDEMIOLOGICA 

A vigilância sanitária como política pública integrante do Sistema Único de Saúde. Métodos e 

usos da epidemiologia e sua relação com os processos de saúde e doença, além de 

indicadores de saúde e transição demográfica e epidemiológica. Epidemiologia descritiva.  

DISCIPLINA 6 – CONTABILIDADE BÁSICA PARA NEGÓCIOS EM SAÚDE 

Introdução a contabilidade, pressupostos da contabilidade, principais demonstração 

contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Fluxo de Caixa, 

principais índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, tomada de decisão com as 

demonstrações contábeis. 

 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 7 – GESTÃO DE CUSTOS 

Evolução e objetivos da contabilidade de custos: financeiros, gerenciais e estratégicos. 

Terminologia, classificação e princípios contábeis aplicados a custos. Métodos de custeio: 

custeio por absorção, custeio direto, custeio variável. Uso das informações de custos para 

tomada de decisão: análise das relações custo-volume-lucro, ponto de equilíbrio, margem de 

contribuição. 

DISCIPLINA 8 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

A papel do administrador nas organizações, principais decisões na gestão de empresas 

ligadas à saúde, custo das fontes de financiamento, custo de capital próprio e de terceiros, 

indicadores de desempenho, gerenciamento da liquidez, modelos de geração de valor. 

DISCIPLINA 9 – GESTÃO DE PROJETOS EM SAÚDE 

Conceito de projeto. Histórico. Ciclo de Vida do Projeto. O PMBOK e suas áreas de 

conhecimento do PMBOK. Gerenciamento de projeto. Objetivos da gerência de projetos. O 

gerente de projetos. Metodologias ágeis para projetos. Gargalos e restrições. 

DISCIPLINA 10 - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E RISCOS 

Introdução a matemática financeira, juros simples e compostos, séries de financiamento 

aplicado a empresas relacionadas à área de saúde, tabelas de amortização, modelos de 

avaliação de investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback simples e 

descontado, análise de risco, análise de sensibilidade. 

DISCIPLINA 11 - GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE 

Qualidade e a certificação em Saúde. Metodologia e ferramentas de avaliação de qualidade, 

monitoramento e controle. Metodologia de gerenciamento de processos. Padronização. 

Acreditação em saúde. Gerenciamento do sistema de garantias da qualidade em saúde.  

DISCIPLINA 12 - MARKETING EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Análise do ambiente de marketing, prospecção e desenvolvimento do setor de saúde. 

Comportamento do consumidor e mercado empresarial do setor de saúde. 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 13 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE TECNOLOGIA 

Informação e gestão organizacional. Utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação 

como base para construção de relatórios executivos/gerenciais como suporte aos processos 

decisórios que permeiam as instituições, com foco nas organizações de saúde. Processo 

decisório e características da informação. Inteligência organizacional. Gestão da informação: 

o ciclo de gerenciamento de informação. Sistemas de Informação Gerenciais. Sistemas de 

Gestão Integrada. Estudo de processos de implantação de sistemas e engenharia de 

software. Perspectivas da gestão de informações no setor de saúde: transparência, acesso à 

informação, cidadania e democracia. 

DISCIPLINA 14 – PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA APLICADOS  

Aquisição, abastecimento, localização, estoques, transporte, processos e operações ligados a 

operacionalização de materiais diversos em serviços de saúde. Qualificação de fornecedores 

e aquisição de medicamentos e materiais. 

DISCIPLINA 15 – TÓPICOS JURÍDICOS EM SAÚDE 

Direito público: conceitos preliminares; histórico; atuação da administração pública. Gestão 

e globalização: novos desafios. Gestão administrativa da saúde no Brasil: aspectos 

relevantes, governabilidade e governança. Medidas de desempenho da saúde. Aspectos 

relevantes das licitações e contratos na área da saúde. 

DISCIPLINA 16 - HUMANIDADES 

O ser humano, o processo de humanização e o conceito de pessoa. Desafios 

contemporâneos e o lugar da religião e da espiritualidade. Autonomia e heteronomia na 

sociedade atual. Princípios éticos e ética profissional. 

 


