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Objetivos  

O curso tem por objetivo capacitar os alunos a enquadrar as discussões 

sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro no contexto mais amplo da 

economia política e do processo histórico que perpassa a sua construção. A 

idéia é proporcionar ao aluno elementos para uma melhor compreensão da 

trajetória do SUS e dos seus atuais desafios e perspectivas. 

Ao longo e ao final da seqüência de atividades, o aluno deverá ser capaz de 

reconhecer as principais diretrizes orientadoras e os princípios do Sistema 

Único de Saúde, mas principalmente de compreendê-lo como resultado de 

uma experiência histórica coletiva e arena onde interagem interesses e 

perspectivas diversas e que, em certa media, definem as condições político-

institucionais da sua gestão.  

 

Conteúdos 

O Curso abordará aspectos históricos e sociais da construção do campo da 

saúde pública/saúde coletiva; das reformas da saúde no Brasil e da 

definição da saúde como direito. Serão também discutidas as Políticas de 

Saúde em seus contextos nacionais e internacionais/globais, bem como a 



 

 

construção do SUS como processo sócio-histórico e as políticas atuais do 

SUS, à luz da trajetória histórica da Saúde e do Direito à Saúde. 

 

Os conhecimentos deverão servir para a contextualização dos fenômenos 

contemporâneos da saúde no Brasil, a partir de uma perspectiva valoriza a 

idéia de processo social e histórico.  

Será discutido o modo pelo qual se constituiu ao longo do tempo a noção 

de saúde como responsabilidade pública e como direito social. Da mesma 

forma, serão apresentados e debatidos os modos como foram definidos e 

organizados, ao longo do tempo, os cuidados em saúde, as políticas 

setoriais e suas agendas. Atenção especial será dedicada à Reforma 

Sanitária Brasileira e à construção do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir 

de 1988. Algumas das principais questões contemporâneas do seu 

desenvolvimento serão debatidas à luz da trajetória histórica da saúde e do 

direito à saúde.   

 

Dinâmica dos encontros e Avaliação 

As sessões consistirão de apresentação expositiva de temas; discussão 

coletiva de textos; palestra de especialistas convidados; apresentação e 

debate de documentários e seminários dos alunos. A avaliação final de 

desempenho do aluno será baseada na participação em sala de aula; nos 

seminários e na apresentação de um trabalho final. 

 

Corpo docente 

Carlos Fidelis da Ponte - Doutor em Políticas Públicas e Estratégias de 
Desenvolvimento – IE/UFRJ; pesquisador da Fiocruz  
 
Carlos Henrique Assunção Paiva - Doutor em Saúde Coletiva IMS/UERJ; pesquisador 
da Fiocruz 
 
Fernando A. Pires-Alves - Doutor em Ciências - História das Ciências e da Saúde- 
COC/FIOCRUZ; pesquisador da Fiocruz. 
 

PROGRAMAÇÃO 

1º Módulo – 4 encontros  



 

 

Direitos sociais, saúde e cidadania: afinal estamos falando do quê? 

Dividido em 4 encontros, o modulo abordará a construção dos conceitos de 

direitos sociais, políticas sociais, cidadania e de Estado de bem-estar. Nele 

serão apresentados um breve panorama de diferentes modelos de Estado 

de bem-estar e suas relações com o mercado e com a sociedade. 

 

Literatura: 
 

ESPING-ANDERSEN, G. As três Economias Políticas do WelfareState. Lua 
Nova, nº24, Setembro 1991 

Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451991000200006 

  
VIANNA, M L T W. Em torno do conceito de política social: notas 

introdutórias. S.n.t. Disponível em:  
www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fMariaLucia1.pdf. 

  
FRANCO REIS, José Roberto - Cultura de Direitos e Estado: os caminhos 

(in)certos da cidadania no Brasil In:Morosini. Márcia Valéria G. C. & 
Franco Reis, José Roberto (orgs) - Sociedade, Estado e Direito à Saúde. 

Disponível em: www.saude.mt.gov.br/arquivo/2161 
PONTE, C.F. e FALLEIROS, I. Na corda bamba de Sombrinha: a saúde no 

fio da história. COC e EPSJV-FIOCRUZ, 2010. Disponível em  
http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&compone

nt=37&item=7 

 
 

Literatura complementar 
 

CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de 
Janeiro:Civilização Brasileira, 2003). 

 
ABREU, Haroldo. Para Além dos direitos: cidadania e Hegemonia no 

Mundo Moderno, editora da UFRJ, Rio de Janeiro, 2008 
 

2º Módulo – 8 encontros  

A saúde como a conhecemos: uma trajetória histórica 

Nesses encontros, examinaremos a trajetória histórica da saúde e das suas 

práticas, políticas e instituições. Tomando por início a gênese do conceito 

de medicina social na Europa revolucionária dos séculos XVIII e XIX, 

avançamos pelo advento da biomedicina.  Discutiremos: as politicas de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451991000200006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451991000200006
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http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&component=37&item=7
http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&component=37&item=7


 

 

saúde no Brasil republicano, considerando-a como parte do processo de 

construção do Estado nacional; os mais importantes movimentos da saúde 

internacional e seus impactos no pais; as politicas sociais no Brasil e sua 

crise às vésperas do movimento da reforma sanitária e do SUS. 

 

Literatura para discussão: 

 
BIRMAN, Joel. A Physis da saúde coletiva. Physis [online]. 2005, vol.15, 

suppl. [cited  2011-04-04], pp. 11-16 . Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312005000300002 
 

ESCOREL, Sarah. “História das políticas de saúde no Brasil de 1964 a 1990: 
do golpe militar à reforma sanitária”. In: Ligia Giovanella et al (orgs.) 

Políticas e sistema de saúde no Brasil. Pp. 385-434. 
 

NUNES, E D. Saúde Coletiva: uma historia recente de um passado remoto. 
CAMPOS, G W S et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio 

de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006. Cap. 19, p. 635-667. 

 
PONTE, C.F. “O Brasil no microscópio” (cap 2: p.49-72). PONTE, C.F. e 

FALLEIROS, I. Na corda bamba de Sombrinha: a saúde no fio da história. 
COC e EPSJV-FIOCRUZ, 2010. Disponível em  

http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&compone
nt=37&item=7 

 
HOCHMAN, G.; LIMA, N. T. Condenado pela raça, absolvido pela medicina: 

o Brasil redescoberto pelo movimento sanitarista da primeira república. In: 
MAIO, M. C. ; SANTOS, R. V. (org) Raça, ciência e sociedade. Rio de 

Janeiro: Ed. Fiocruz/CCBB, 1996. p. 23-40.  
 

PONTE, C.F.; KROPF, S. P. & LIMA, “O sanitarismo (re)descobre o Brasil” 
(Cap 3: p. 79-110). PONTE, C.F. e FALLEIROS, I. Na corda bamba de 

Sombrinha: a saúde no fio da história. COC e EPSJV-FIOCRUZ, 2010. 

Disponível em  
http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&compone

nt=37&item=7 
 

PONTE, C.F.; REIS, J.R. F. & FONSECA, C.M.O. “Saúde Pública e medicina 
previdenciária: complementares ou excludentes?” (Cap 4 p.113-150). 

PONTE, C.F. e FALLEIROS, I. Na corda bamba de Sombrinha: a saúde no 
fio da história. COC e EPSJV-FIOCRUZ, 2010. Disponível em  

http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&compone
nt=37&item=7 
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CAMPOS, A. V. Combatendo Nazistas e Mosquitos: militares norte-
americanos no nordeste brasileiro (1941-1945). História, Ciências, Saúde 

– Manguinhos, v.5, n.3, p. 603-620, Nov. 1998/fev.1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

59701999000100004&script=sci_arttext. 
 

LIMA, N. T.; FONSECA, C. M. O.; HOCHMAN, G. A Saúde na Construção do 

Estado Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica. In: 
LIMA, N. T. et al (orgs.). Saúde e democracia: história e perspectivas do 

SUS. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005. p. 27-58.  
 

PIRES-ALVES, F. A. ; Paiva, C. H. A. & FALLEIROS., I . Saúde e 
Desenvolvimento: a agenda do pós-guerra (Cap 5 p.153-178). PONTE, C.F. 

e FALLEIROS, I. Na corda bamba de Sombrinha: a saúde no fio da história. 
COC e EPSJV-FIOCRUZ, 2010. Disponível em  

http://observatoriohistoria.coc.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&compone
nt=37&item=7 

 
CUETO, M. O Valor da Saúde: historia de la Organizacão Pan-americana 

da Salud. Washington, D.C.: OPS, 2004. Capitulo 5, p. 147-176. 
 

CUETO, M.; BROWN, T.; FEE, E. El Proceso de Creación de la Organización 

Mundial de la Salud y la Guerra Fría. Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico, v.38, n. 69, jul-dez, 2011. p. 129-156. Disponível 

em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet
%2Ffichero_articulo%3Fcodigo%3D3834959&ei=Pl2hT_G8JImQ9QTc4bSU

CA&usg=AFQjCNFmavrp1JsDNizSpThPAn1mvP4_fA> 
 

BROWN, T.; CUETO, M, FEE, E. ‘A transição de saúde pública 
'internacional' para 'global' e a Organização Mundial da Saúde. Historia, 

Ciência, Saúde - Manguinhos, vol.13, no.3, pp. 623-647, Set 2006,. 
Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702006000300005&lng=en&nrm=iso> (Acesso em: 02/03/2012). 

 

MELLO, Ghilherme Arantes; FONTANELLA, Bruno José Barcelos e 
DEMARZO, Marcelo Piva. Atenção básica e atenção primária: origens e 

diferenças conceituais. 
Revista de APS, Juiz de Fora, v. 12, n. 2, p. 204-213, 2009.Disponível em: 

http://www.aps.ufjf.br/index.php/aps/article/view/307/203 
 

MATTOS, Ruben Araújo de. As agências internacionais e as políticas de 
saúde nos anos 90: um panorama geral da oferta de idéias. Ciênc. saúde 

coletiva [online]. 2001, vol.6, n.2 [cited  2014-01-09], pp. 377-389. 
Disponível em: .http://www.scielo.br/pdf/csc/v6n2/7009.pdf 
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CONILL, Eleonor Minho. Ensaio histórico-conceitual sobre a Atenção 
Primária à Saúde: desafios para a organização de serviços básicos e da 

Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil. Cad. Saúde 
Pública [online]. 2008, vol.24, suppl.1 [cited  2014-01-09], pp. 7-16 

Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2008001300002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 

 

 

3º Módulo – 4 encontros 

A Reforma Sanitária, a construção do SUS e seus desafios 

O módulo discutirá o movimento da reforma sanitária brasileira, o 

processo que estabelece a saúde como direito constitucional, a 

construção do sus e seus desafios  

 

Literatura, na ordem de discussão 

 

ESCOREL, S; NASCIMENTO, D R; EDLER, F C. As origens da Reforma 

sanitária e do SUS. LIMA, N T; GERSCHMAN, S; EDLER, F C ; SUÁREZ, J M. 

Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS, Rio de janeiro: Editora 
Fiocruz/ OPAS, 2005, p.59-82. 

 
PONTE, C F; NASCIMENTO, D R . Os anos de chumbo: a saúde sob a 

ditadura . Carlos Fidelis Ponte e Ialê Falleiros (org.). Na corda bamba de 
sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro: Fiocruz/COC; 

Fiocruz/EPSJV, 2010. pp.  239-276. 
 

REIS J R F. O coração do Brasil bate nas ruas: a luta pela 
redemocratização do país. PONTE, C.F. e FALLEIROS, I. Na corda bamba 

de Sombrinha: a saúde no fio da história. COC e EPSJV-FIOCRUZ, 2010. 
Disponível em  
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nt=37&item=7 
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