
 

 

 

Curso: História e organização do Sistema da saúde brasileiro 

 

 

1. Ação de Capacitação: Curso interno de aperfeiçoamento – “História e organização 

do sistema de Saúde no Brasil 

 

2. Carga Horária: 20 horas – 5 encontros de 4 horas de 9 às 13h 

 

3. Objetivo Geral: Apresentar uma visão geral sobre a trajetória da saúde pública no 

Brasil entre o Império e a formação do Sistema Único de Saúde; discutir a organização 

atual do sistema de saúde brasileiro, suas dificuldades e desafios 

 

 

4. Objetivos Específicos: 

 

 Demonstrar que a ampliação do direito à saúde se insere no processo de 

desenvolvimento dos diretos à proteção social; 

 Discutir em perspectiva histórica as tensões entre o público e o privado no sistema 

de saúde do Brasil; 

 Demonstrar como a dicotomia entre saúde pública e medicina curativa são efeitos 

do modelo de desenvolvimento da medicina previdenciária no país; 

 Apresentar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

 

 

 

 

 

Competência Ação de 

Capacitação 

Período Quantitativo de 

Participantes  

Específica Presencial 2º semestre 2014 40 

 
 
 

 

Leitura recomendada: 

Ponte, Carlos Fidelis e Falleiros, Ialê. Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da 

história. Editora da Fiocruz, 2011. 

(www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&Tipo=8&Num=160) 

Teixeira, Luiz Antonio e Edler, Flavio Coelho. História e cultura da medicina no Brasil. 

São Paulo: Aori, 2012. (pags 11-42 e 127-157) 

 

Leitura sugerida 

Giovanella, Lígia;  Escorel, Sarah;  Lobato,  Lenaura de Vasconcelos; Noronha,  José de 

Carvalho e de Carvalho, Antonio Ivo (orgs). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 

Editora da Fiocruz, 2a edição 2013 (capítulos 3 e 16).  

 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&Tipo=8&Num=160


Atividades complementares 

 

Projeção e discussão do filme Políticas De Saúde No Brasil: Um século de luta pelo 

direito à saúde (UFF/OPAS, 2006) 

 

Visita à Clinica de Saúde da Família Sergio Vieira de Mello, no Catumbi 

 

Professores responsáveis: Luiz Antonio Teixeira e Carlos Henrique Paiva 

Professora convidada: Mirella Giongo 

 

O curso será realizado em 5 encontros de quatro horas na parte da manhã. 

Data prevista: 03 a 07/11/2014 

Horário: 9 às 13h 

Os quatro primeiros encontros e o quinto serão presenciais e em sala de aula. O quinto 

será uma visita a Unidade Básica de Saúde Clínica da Família, localizada no ... 

Uma turma de 40 participantes. 

 

Responsabilidades do SGT: 

- Divulgação do curso e inscrição dos participantes 

- Reserva de sala com o material utilizado: Projetor, computador com som 

- Ver possibilidade de ônibus da Fiocruz levar os participantes a visita. 

- Certificados dos professores e alunos  

 

Responsabilidades do Professor – Luiz Teixeira 

- Apostilas e reprodução 

- Carta da Direção da Unidade à clínica solicitando a visita 

- Organizar a visita à clínica 

- Providenciar a participação dos dois professores convidados 

 

 

  



 

 

Manhã sergunda terça quarta quinta sexta 

9:00 

 

 

11:00 

- 

Apresentação  

- Sistemas de 

saúde 

 

- Filme Sicko 

- debate 

- A saúde do 

Império á 

República 

 

- A saúde no 

Brasil 

republlicano  

- Saúde, 

desenvolvimento 

e agenda 

internacional 

 

- Da ditadura à 

Reforma sanitária 

 

- O SUS, sua 

organização e 

seu 

funcionamento 

Visita 

ao 

PSF 

 


