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Título da Linha de Iniciação Científica: 

SAÚDE COLETIVA 
 

RESPONSÁVEL: 

Curso: Farmácia  

Docente: Profa. Dra. Fatima Chechetto  

Titulação: Doutora 

E-mail: farmacia@fait.edu.br 
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DOCENTE RESPONSÁVEL E PARTICIPANTES: 

Docente responsável: Fátima Chechetto 

Docentes colaboradores:  

 Profa. MSc. Vivian Ferrari Lima Scaranello Machado 

 Prof. MSc. Diogo Antonio Morato Mastrorocco Filho 

 Profª Esp. Lair Bianchi de Melo  

 Profa.Esp. Nielse Cristina de Melo Fattori 

 Profa. Esp. Francine Campolim Moraes 

Alunos: a partir do 3° período do Curso de Farmácia. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

A Saúde Coletiva abrange um amplo campo de saber e de práticas estruturado a 

partir da compreensão da saúde como fenômeno social e, portanto, de interesse 

público. Fundamenta-se em uma ideia de coletivo que sugerem direitos, entre os 

quais o direito à saúde, determinação histórica e social da saúde-doença e crítica 

à responsabilização do indivíduo por sua condição de saúde, sem considerar os 

limites de realização da vida impostos tanto pelo modo particular de existência dos 

diversos grupos sociais, quanto pelo modo de produção social. 

Essa linha de pesquisa visa estudar os processos biopsicossociais, que integram 

aspectos psicológicos, sociológicos, culturais, políticos, técnicos e econômicos, no 

âmbito individual e coletivo, considerando as múltiplas variáveis associadas ao 

desenvolvimento humano ao longo do curso da vida, sejam elas cognitivas, 

afetivas, sociais e/ou biológicas e que reverberam nas práticas sociais dos sujeitos 

e na dinâmica institucional dos serviços voltados à saúde coletiva e à saúde 

pública.  
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Ao estudar cientificamente as múltiplas variáveis que são afetadas e afetam o 

desenvolvimento humano, pretende-se a construção coletiva de conhecimentos 

que possibilitem planejar e implementar intervenções mais eficazes sobre os 

hábitos e práticas de fomento a autonomia do indivíduo para um desenvolvimento 

harmônico ao longo de todo o curso de vida e integrado à comunidade, 

contemplando uma linha caracterizada pela interdisciplinaridade e pela 

preocupação com temas atuais no âmbito da saúde. 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PERFIL DO EGRESSO: 

O curso de Farmácia tem como objetivo geral formar o profissional farmacêutico 

para atuar como profissional da área de saúde, considerando seus aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, visando a atender as demandas da sociedade local e regional, de 

acordo com as expectativas do setor saúde, nos diversos níveis de complexidade, 

bom como as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho, em prol do 

cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. O desenvolvimento da 

iniciação científica nesta área de abrangência é parte fundamental no 

desenvolvimento deste perfil do egresso, pois contribuirá em grande parte para a 

formação humanística e axiológica dos alunos.  

 

OBJETIVO (S): 

 Contribuir com o processo de organização e consolidação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) nos municípios da região de Itapeva. 

 Estimular na comunidade acadêmica e profissionais de saúde o interesse 

pelo estudo e pesquisa do estilo e qualidade de vida relacionada à saúde.  

 Contribuir com a produção de conhecimento cientifico nas dimensões 

teóricas e práticas da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde e de educação em saúde no SUS, especialmente no âmbito regional.  
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 Discutir o processo saúde-doença e reconhecer as condições de sua 

produção no contexto de uma instituição social na área de abrangência 

regional; 

 Realizar diagnóstico sobre a implementação das PIC no SUS na região, na 

perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da 

saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, 

humanizado e integral em saúde.  

 Estimular ações de saúde inovadoras e socialmente contributivas ao 

desenvolvimento sustentável de comunidades.  

 Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o 

envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 

trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de 

saúde. 

 

INSERÇÃO REGIONAL: 

A temática de Saúde Coletiva e as formas de contribuir para fortalecer as ações de 

prevenção, promoção e recuperação de Saúde, bem como ampliar o acesso a 

ações de saúde, especialmente às populações mais vulneráveis, é das 

competências mais importantes a ser trabalhada dentro dos cursos da área da 

saúde.   

A Região de Saúde de Itapeva abrange uma área extensa com uma população de 

cerca de 200.000 habitantes, tendo Itapeva como referência. A economia do 

município, bem como da região, é voltada à agricultura (grãos principalmente) e 

extrativismo (madeira e mineração). O IDH é dos menores do Estado e a média da 

população que vive em zona rural é acima da média do Estado, o que evidencia 

uma necessidade de pensar uma forma de trabalho voltada para as necessidades 

destas comunidades.  
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PARCERIA / APOIO: 

Secretaria da Saúde de Itapeva (Farmácia Viva, NASF, Educação Permanente, 

Vigilância Ambiental e Epidemiológica). 

 

Itapeva, 25 de agosto de 2019. 

 

     _______________________ 

            Dra. Fátima Chechetto 


