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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: VIGILÂNCIA À SAÚDE DO HOMEM  Código: TACS 018 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

(x) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Não há 

Co-requisito: 

Não há 

Modalidade:     (  ) Presencial       (  ) Totalmente EaD    

(  )_________ *CH.EaD    ( x ) ERE 

CH Total: 34 Padrão 
(PD): 34 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 
00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Direitos sexuais e reprodutivos. Sexualidade. Dependência química. Perfil 

saúde/doença do homem. Violência contra o homem. Saúde bucal. 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Aspectos históricos e 

culturais que interferem no (des)cuidado do homem em relação à saúde. Revisão da 

anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino. Saúde bucal: 

prevenção e controle das principais doenças bucais neste ciclo de vida. Hábitos 

alimentares saudáveis. Saúde sexual e reprodutiva: sexualidade, paternidade 

responsável, planejamento familiar, direitos constitucionais relativos à licença 

paternidade e maternidade, AIDS, disfunção erétil. Doenças prevalentes nos homens: 

doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, câncer de 

próstata e de pênis. Dependência química. Violência urbana. 

 

OBJETIVO GERAL 
• Conhecer e atuar frente às condições de vida e de saúde/doença do homem. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conhecer a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; 
 
• Identificar aspectos da saúde sexual, reprodutiva e sexualidade do homem; 

 
• Conhecer os direitos constitucionais e legislação relativos à licença paternidade; 

 
• Compreender a importância da alimentação saudável e da higiene bucal neste 

ciclo de vida; 
 

• Conhecer as doenças prevalentes do homem e situações de risco, como a 
dependência química e violência urbana. 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS (03 de novembro a 15 de dezembro/2020)  

 
• A disciplina será ministrada a partir de momentos síncronos, utilizando o 

Microsoft Teams e momentos assíncronos, mediante o desenvolvimento de 

diversas atividades, descritas a seguir. 

• Os momentos síncronos serão realizados por intermédio de aulas expositivas 

dialogadas; apresentação de trabalhos, individualmente ou em grupo; debates de 

temas em grupo. 

• As atividades acima referidas serão realizadas a partir de: leitura de textos; 

estudos dirigidos; estudo de caso; pesquisa bibliográfica; assistir a filme indicado  

e responder a questões sobre o mesmo; elaboração de trabalhos escritos, bem 

como a seleção/preparação de recurso didático para apresentação de trabalhos 

individuais e em grupo (slides, vídeos, outros pertinentes à temática). 

• Os recursos tecnológicos previstos para atingir os objetivos propostos serão: 

Microsoft Teams (momentos síncronos; para o envio e recebimento de 

atividades/materiais diversos); internet (para o envio e recebimento de 

atividades/materiais diversos, pesquisas bibliográficas, outros) e telefone celular 

(para o envio de informações para a turma e individualmente; para o 

esclarecimento de dúvidas individualmente, por whatsapp ou chamada de vídeo). 

• A carga horária síncrona totalizará 14 horas, sendo distribuída em 07 (sete) 

encontros, em horário fixo, todas as terças feiras das 08:00 às 10:00 horas. Para 
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perfazer a carga horária total da disciplina há a previsão de 20 horas de 

atividades assíncronas. 

• Exame final da disciplina: 23 de fevereiro de 2021. 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

• Entrega de trabalhos/atividades propostas, anteriormente especificadas. 

• Pontualidade na entrega de trabalhos/atividades propostas. 

• Apresentação de trabalhos utilizando Microsoft Teams. 

• Na impossibilidade do discente participar dos momentos síncronos em que 

haverá a apresentação de trabalhos, o docente oportunizará formas alternativas 

para o aluno/a apresentar e ter acesso aos temas apresentados (o/a discente 

poderá apresentar um vídeo com o conteúdo que não pode apresentar em 

momento síncrono, bem como assistir à gravação da aula, respectivamente). 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem. (Princípios e Diretrizes). Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Guia de Saúde do Homem para Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2016. 

 
• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília: Ministério da Saúde, 
2010. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2018. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 

 
• INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. ABC do câncer: abordagens básicas para o 

controle do câncer. Rio de Janeiro: Inca, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Por uma cultura da paz, a promoção da saúde e a prevenção da 
violência. / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 
• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Guia prático do Agente Comunitário de Saúde. / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 
• MENDONÇA, V.S.; ANDRADE, A.N. A política nacional de saúde do homem: 

necessidade ou ilusão? Psicologia política, Espírito Santo, v. 10, n. 20, p. 215-226, 
jul/dez 2010. 

 
• PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Superintendência de Atenção 

à Saúde. Linha guia de hipertensão arterial/SAS. 2 ed. Curitiba: SESA, 2018. 
 

• ZORZI, R; STARLING, I.G. Corpo humano: órgãos, sistemas e funcionamento. 2 
ed. São Paulo: Editora SENAC, 2017. 

 
 
Data elaboração do plano: 15/10/2020 

 
 
Professor da Disciplina: Silvia Cristina Sprengel de Alencar 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Sávio Marcelo Leite Moreira da 
Silva 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


