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                                                                                   Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Saúde 
                                            Departamento de Enfermagem 

                  

PROGRAMA DE DISCIPLINA 1º SEMESTRE/ 2011 

1‐DADOS GERAIS 
 
Nome da disciplina: Gestão das políticas públicas em saúde 
Código da Disciplina: 177351 
6ªs ‐ 08 às 11h40; Carga Horária: 60 hs 

Período de Oferecimento: 25/03 à 08/07 

Dia e horário: 6ª feira, 8h às 11h40min 

Coordenação: Profa. Maria Raquel Gomes Maia Pires  

EMENTA: Visa apresentar os arcabouços  teóricos e legais necessários á evolução e orientação da Política 
de Saúde, os modelos tecnológicos de atenção à saúde, bem como os instrumentos metodológicos e 
organizacionais para o desenvolvimento de competências para a gestão e análise das tendências e 
perspectivas no âmbito do SUS. 

2‐OBJETIVO GERAL:  

‐ Conhecer a concepção, organização e funcionamento do sistema de saúde no que se refere gestão da rede 

assistencial, articulação entre os níveis de atenção, fluxos e trajetória do usuário nos serviços de saúde. 

2.1‐OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
‐ Compreender os valores, os princípios e os direitos sociais que embasam o sistema e as políticas de saúde no 
Brasil;  

‐ Conhecer o desenho institucional, organização, mecanismos de planejamento, gestão, financiamento e controle 
social do SUS; 

‐ Reconhecer as especificidades, fluxos, redes e ações dos serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção do 
sistema de saúde do DF; 

‐ Estudar os principais mecanismos de gestão, instrumentos de planejamento, organização dos serviços, 
financiamento, controle e regulação da rede assistencial no âmbito do SUS; 

 
3‐ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1‐ Política e sistema de saúde no Brasil  2‐ Gestão e planejamento do SUS 

 
1.1‐ História das políticas de saúde no Brasil 
1.2‐ Reforma Sanitária e a implantação do SUS: 
concepções, caminhos percorridos, avanços e críticas 
1.3‐ Sistema Único de Saúde: desenho institucional, 

gestão, fóruns de pactuação e organização; 
1.4‐ Controle social no SUS: concepção, fóruns, 

avanços e desafios. 
1.5‐ O mix Público‐privado na saúde e o setor 

complementar da saúde (planos e seguros 
privados); 

 

2.1‐Modelos de atenção e gestão da rede assistencial 
no SUS: atenção primária, média e alta complexidade; 
2.2‐Instrumentos de gestão, planejamento e 

programação no SUS: Planos de saúde, PDR, PPI, 
parâmetros de programação, indicadores de 
oferta, sistema de informação em saúde 

2.3‐Financiamento da política e do sistema de saúde: 
responsabilidades por níveis de governo, fontes de 
receita, fundos de saúde, transferências 
intergovernamentais, custeio e gastos dos serviços 
de saúde; 
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4‐ METODOLOGIA 

Pauta‐se na concepção dialógica da aprendizagem, centrada no aluno crítico e recriador de realidades. A didática 

contempla discussões em salas, trabalho em grupo, observação participante em atividades práticas orientadas, 

mesa‐redonda, debates de filmes, textos e realização gincanas ARTE‐LUDO‐pedagógicas, que articulam o 

conteúdo da disciplina com as manifestações artísticas e lúdicas. As atividades teóricas são intercaladas com 

atividades práticas dirigidas, relacionando a temática abordada em sala com a realidade do SUS. Faz‐se discussão 

teórica e reconhecimentos da gestão do SUS. Propõe‐se que o aluno realize as atividades práticas por meio de 

visitas a órgãos colegiados do SUS, conversas com gestores do SUS e trabalhos em grupo a elaboração de um jogo 

pedagógico em que se aborde o conteúdo da disciplina.  

5‐ AVALIAÇÃO 

Avaliação processual ao longo da disciplina, realizada sobre o conteúdo, as técnicas de ensino empregadas e as 

abordagens utilizadas pelos professores. Os discentes serão avaliados considerando a participação, o 

envolvimento e o desempenho nos objetivos de aprendizagem, por meio das Gincanas ARTE‐LUDO‐pedagógicas, 

descritas no item seguinte. A cada gincana avaliativa, os trabalhos apresentados serão avaliados, considerando os 

critérios descriminados adiante. Os valores de cada uma das atividades serão: 

Atividades pontuadas  
(em sala de aula) 
(3 pts) 

‐ Debate dos filmes: ‘Sonhos tropicais’; ‘Sickos’ e ‘Invasões Bárbaras’ 
 

‐GINCANA ARTE‐LUDO 1 
 
(3pts) 

Jogo (IN)DICA‐SUS: o perfil da gestão em saúde 
(Em duplas, mediante participação e acerto de 3 cartelas no jogo (IN)DICA‐SUS: O 
perfil da gestão em saúde, sobre o conteúdo da disciplina) 

 
‐GINCANA ARTE‐LUDO 2 
 
(4pts) 

 
Gincana de jogos sobre o SUS: Cada grupo deverá elaborar e testar um jogo em sala 
de aula, abordando um ou mais conteúdos da disciplina.  
 
 

 
 
6‐ REFERÊNCIAS 
 
*20 ANOS DE SUS. Revista Saúde em Debate, Rio de Janeiro. V.33, n.81, p.27‐37, jan/abr.2009 (disponível on line) 
 
Bahia, L. Padrões e mudanças no financiamento e regulação do Sistema de Saúde Brasileiro: impactos sobre as 
relações entre o público e privado. IN: Revista Saúde e Sociedade. São Paulo, vol.14, n.2, p.9‐30, mai‐ago, 2005 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. “Reforma do Sistema de Atenção Hospitalar Brasileiro”. (cadernos de Atenção 
Especializada). Brasília: 2004 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). SUS: avanços e desafios. Brasília: Conass, 2006 
(disponível em http://www.conass.org.br/pdfs/livro_sus_avancos_desafios.pdf, acesso em 31/01/2007); 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender o pacto (Nota técnica 06/2006). Brasília: 
Conass, 2006 
 
CAMPOS, GWS et all. Tratado de Saúde Coletiva (Parte IV‐ Política, Gestão e Atenção em Saúde).São Paulo‐Rio de 
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janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006; 
 
CAMPOS, GWS. Reforma Política e sanitária: a sustentabilidade do SUS em questão ? In: Rev. Ciência & Saúde 
Coletiva 12(2):301‐306.2007 (disponível on line) 
 
GADELHA, CAG. O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico na economia da saúde. 
IN: Revista Ciência&Saúde Coletiva, v. 8, nº 2, p.521‐535, 2003 
Giovanella, L (Org.) Política e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro:Fiocruz, 2008; 
 
GOTTEMS, LBD e PIRES, MRGM. Para além da atenção básica: reorganização do SUS por meio da intercessão do 
político com o econômico. In: Revista Saúde e Sociedade, v.18(2), 189‐198, 2009 (disponível on line) 
MARQUES, RM e Ugá, MAD. Financiamento do SUS: trajetória, contexto e constrangimentos. In: Lima, NT et all. 
Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005 
 
MATOS, CA. e POMPEU, JC. Onde estão os contratos? Análise da relação entre os prestadores privados de serviços 
de saúde e o SUS. IN: Revista Ciência&Saúde Coletiva, v. 8, nº 2, p. 621‐628. 2003; 
 
MENDES, NA e MARQUES, RM. Os (des)caminhos do financiamento do SUS. IN: Revista Saúde em Debate, Rio de 
Janeiro, v 27, nº 65, p. 389‐404, set/dez 2003 
 
SANTOS, AS e MIRANDA, SMRC. A enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Bueri‐São Paulo: Manole, 
2007 
 
SANTOS, L e ANDRADE,LO. “SUS: o espaço da gestão inovada e dos consensos interfederativos: aspectos jurídicos, 
administrativos e financeiros”. Campinas‐SP: Instituto de Direito Sanitário Aplicado, 2007; 
 
PAIM, JS. Uma análise sobre o processo de Reforma Sanitária Brasileira. In:Saúde em Debate, Rio de Janeiro. V.33, 
n.81, p.27‐37, jan/abr.2009 (disponível on line) 
Pires, D. “Reestruturação produtiva e trabalho em saúde no Brasil”. São Paulo: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Seguridade Social ‐ CUT, Annablume,1998; 
 
Pires MRGM e Demo P. Políticas de Saúde e crise do Estado de Bem‐estar: repercussões e possibilidades para o 
SUS. Revista Saúde e Sociedade, 15,(2):57‐71; 2006 
 
Santos, AS e Miranda, SMRC. A enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Bueri‐São Paulo: Manole, 
2007 
 
Santos, L e Andrade,LO. “SUS: o espaço da gestão inovada e dos consensos interfederativos: aspectos jurídicos, 
administrativos e financeiros”. Campinas‐SP: Instituto de Direito Sanitário Aplicado, 2007; 
 
 SOLLA, J.CHIORO, A. Atenção Ambulatorial e espcializada. IN: : GIOVANELLA, L (Org.) Política e Sistema de Saúde 
no Brasil. Rio de Janeiro:Fiocruz, 2008; 
‐ 
UGÁ, MAD e LÓPEZ,EM. Os hospitais de pequeno porte e sua inserção no SUS. IN: Revista Ciência & Saúde 
Coletiva, 12 (4);915‐28;2007; 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

6‐ PROGRAMAÇÃO1 
 

DATA 
ASSUNTO DIDÁTICA/REFERENCIAS OBRIGATÓRIAS  

 
25/03 

 Proposta da disciplina 
 
‘Minha experiência com o SUS’ 

‐ Apresentação da disciplina 
‐Discussão em grupo 

01/04 1.1‐ História das políticas de 
saúde no Brasil 
 

‐ Trabalho em grupos: marcos históricos da política de saúde no Brasil 

08/04 1.1‐ História das políticas de 
saúde no Brasil 
1.2‐ Reforma Sanitária e a 
implantação do SUS: concepções, 
caminhos percorridos, avanços e 
críticas 
 

Discussão de filmes: ‘Sonho Tropical’  
Textos de apoio: Texto 1‐PAIM, JS. Uma análise sobre o processo de 
Reforma Sanitária Brasileira. In:Saúde em Debate, Rio de Janeiro. 
V.33, n.81, p.27‐37, jan/abr.2009 (disponível on line) 
20 ANOS DE SUS. Revista Saúde em Debate, Rio de Janeiro. V.33, 
n.81, p.27‐37, jan/abr.2009 (disponível on line) 
 
 
 

15/04 1.3‐ Sistema Único de Saúde: 
desenho institucional, gestão, 
fóruns de pactuação e 
organização; 

1.4‐ Controle social no SUS: 
concepção, fóruns, avanços e 
desafios. 

 

‐ Exibição e debate do filme ‘SICKO ‐ $OS Saúde’, de Michel Moore 
* Questão norteadora: que princípios e valores conformam as 
distintas formas de organizar a atenção à saúde da população e como 
ocorre no Brasil? 
**Trabalho em subgrupos ‐ Debate: a universalidade do SUS é 
possível? 
Textos de apoio: 
(Atividade pontuada para nota) 
Texto 2‐ BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O 
Sistema Único de Saúde Livro 1. Brasília:CONASS, 2007 (Coleção 
Progestores – Para entender a Gestão do SUS) 
(disponível on line) 
TEXTO 3‐ GOTTEMS, LBD e PIRES, MRGM. Para além da atenção 
básica: reorganização do SUS por meio da intercessão do político com 
o econômico. In: Revista Saúde e Sociedade, v.18(2), 189‐198, 2009 
(disponível on line) 
Texto 4‐CAMPOS, GWS. Reforma Política e sanitária: a 
sustentabilidade do SUS em questão ? In: Rev. Ciência & Saúde 
Coletiva 12(2):301‐306.2007 (disponível on line) 

29/04 1.5‐O mix Público‐privado na 
saúde e o setor complementar da 
saúde (planos e seguros 
privados). 
 
 

‐ Debate e análise do Filme ‘Invasões Bárbaras’.  
**Trabalho em Sub‐grupos: A equidade no SUS é possível ? Debate 
do filme a partir dos textos de referência. 
(Atividade pontuada para nota) 
Referências:  
Texto 3‐ SANTOS, M.A.B; GERSCHMAN, S. As segmentaçõoes da 
oferta de serviços de saúde no Brasil: arranjos institucionais, 
credores, pagadores e provedores. Revista Ciência & Saúde Coletiva, 
Rio de Janeiro,v. 9, n. 3, 2004, p. 795‐806 (disponível on line); 
 
Texto 4‐Bahia, L. O sistema de saúde brasileiro entre normas e 
fatos:universalização mitigada e estratificação subsidiada. Ciência & 
Saúde Coletiva, 14(3):753‐762, 2009 
Texto 6‐ CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. O SUS entre a tradição 

                                                 
1 Sujeita a alterações no decorrer da disciplina 
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dos Sistemas Nacionais e o modo liberal‐privado para organizar o 
cuidado à saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, vol.12, suppl., 
pp. 1865‐1874. ISSN 1413‐8123. 
 

6/05 2.1‐Modelos de atenção e gestão 
da rede assistencial no SUS: 
atenção primária, média e alta 
complexidade; 
 
2.1‐Instrumentos de gestão, 
planejamento e programação no 
SUS: Planos de saúde, PDR, PPI, 
parâmetros de programação, 
indicadores de oferta, sistema de 
informação em saúde 

 
Jogo ‐ (IN)DICA‐SUS: problematização do conteúdo para discussão e 
conhecimento do Jogo. 
 
‐ Discussão dialogada sobre a trajetória do usuário e instrumentos de 
gestão do SUS.  
 
‐ Avaliação 1: entrega da análise escrita dos filmes, a partir da leitura 
dos textos.  

13/05 2.1‐Instrumentos de gestão, 
planejamento e programação no 
SUS: Planos de saúde, PDR, PPI, 
parâmetros de programação, 
indicadores de oferta, sistema de 
informação em saúde 
2.1‐Financiamento da política e 
do sistema de saúde: 
responsabilidades por níveis de 
governo, fontes de receita, 
fundos de saúde, transferências 
intergovernamentais, custeio e 
gastos dos serviços de saúde; 

 
 
 
Ludoteca: partida de Banfisa_Banco Fim‐Saúde. 
 
REFERÊNCIAS:  
Texto 7‐BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O 
Financiamento da Saúde Livro 3. Brasília:CONASS, 2007 (Coleção 
Progestores – Para entender a Gestão do SUS) 
(disponível on line); 
 
Texto 8‐ VIANA SM. Seguridade social e saúde: revisitando o tema. 
IN: Revista Saúde e Sociedade. V.14.n1. p7‐22.jan‐abr, 2005 
(disponível on line) 20/05 2.1‐Financiamento da política e 

do sistema de saúde: 
responsabilidades por níveis de 
governo, fontes de receita, 
fundos de saúde, transferências 
intergovernamentais, custeio e 
gastos dos serviços de saúde; 

27/05 Controle social e transparência 
pública 

Participação em seminário Lei Capibaribe – transparência pública e 
corrupção 

3/06 AVALIAÇÃO  
GINCANA ARTE‐LUDO 1 

 
Em duplas, mediante participação e acerto de 3 cartelas no jogo 
(IN)DICA‐SUS. Sobre o conteúdo da disciplina 

10/06 2.4‐O sistema de saúde do DF: 
planos de saúde, trajetória, 
concepção e realidade. 

Orientação para os trabalhos 
finais 

‐ Debate com  convidada, Profa. Leila Bernardo Göttems (a 
confirmar); 
Orientações para o trabalho final ‘Gincana de jogos educativos sobre 
o SUS’ e regulamento do prêmio ‘Recriar‐SE’ 

17/06 Orientação para os trabalhos 
finais 

‐ Destinado a orientação dos grupos, com agendamento de horário, 
sobre o Jogo que será desenvolvido pelos estudantes 

24/06 Apresentação dos projetos e protótipos para os jogos desenvolvidos 
 

01/07 Avaliação Final: Gincana de Jogos RECRIAR‐SE sobre a gestão do SUS 
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