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 Roteiro do Estudo das políticas de saúde: veja os textos indicados 

 Ana Luiza dÁvila Viana & Tatiana Wargas de Faria Baptista 

- Análise da Política de Saúde, Cap 2, in: Políticas e Sis-

tema de Saúde no Brasil. Giovanella (Org.) Rio de Janeiro, 

Edit Fiocruz, 2008 

 

 Fleury, S. & Ouverney, A.M. – Políticas de Saúde: Uma Política 

Social, in: Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Giovanella, L 

(Org.) Rio de Janeiro, Edit FIOCRUZ, 2008 

Discuta:              

No que constitui a política pública de saúde no Brasil? 

                      Qual era a política pública para a saúde antes do SUS? Como 

se chegou ao SUS? 

                      Como se insere a política de saúde no contexto das políticas 

públicas de Estado? 

                      Quais são os campos de ação governamental em saúde? 

                      Como se dá o processo de formulação de uma política pública? 

E, em especial, da política pública  

                        de saúde brasileira? 

                      Como são definidas as prioridades para a política de saúde 

brasileira no contexto atual? 

                      Como a população, os prestadores de serviços, os profissio-

nais de saúde e os gestores se fazem  



            representar no processo de formulação da política de saúde? 

      A Política é entendida também como o querer coletivo. Como 

você pensa que é o querer da população na Saúde? 

                    As Instituições Públicas em geral e, da saúde em particular, 

possuem canais para captar anseios, reivindicações e demandas na/da saú-

de? Quais? Quem se importa mais com a saúde? 

                    Quais os interesses da/na Saúde no Brasil? Quais os agentes e 

fatores determinantes? 

              Veja os Documentos e Relatórios das últimas Conferências 

Nacionais de Saúde no portal do MS; veja também o portal da Secre-

taria de Saúde do Estado de São Paulo – e do seu município. 

                      Na sua opinião o setor saúde é reflexo das políticas do setor? 

              Quem faz a política de saúde no Brasil? 

 


