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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
NOME DA DISCIPLINA 

 
GESTÃO EM SAÚDE 
 

EMENTA  
 
Saúde é um campo cada vez mais interdisciplinar, trata-se de um bem público e virtuoso 
independente de como seja gerenciado. Mesmo que saúde seja frequentemente confundida 
com gestão de serviços de saúde, a gestão no setor tem uma abrangência maior, considerando 
o continuum entre saúde e doença (ou segundo a expressão atual, from womb to tomb) 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

 
Apresentar e discutir o setor da saúde como uma área de aplicação de conhecimentos de 
gestão, planejamento e políticas. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
 
Os alunos conhecerão o setor da saúde, a partir do continuum saúde doença; os determinantes 
sociais da saúde; a promoção da saúde; a prevenção das doenças; os serviços de saúde e as 
redes assistenciais. Também identificarão diferentes políticas de saúde contemporâneas e 
modelos de gestão 
 

METODOLOGIA  
 
Exposições dialogadas, sobre textos lidos com antecedência; apresentações pelos alunos de 
estudos de casos da realidade brasileira; apresentações por convidados.  

 
TÓPICOS PRINCIPAIS 

 
O continuum saúde-doença 
O setor da saúde e suas políticas  
O direito à saúde, a Constituição de 1988 e a Judicialização 
Os serviços de saúde e as redes de assistência 
Modelos de gestão utilizados em saúde – o mix público privado 
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação continuada – resenhas – 30% 
Apresentação de trabalhos – 30% 
Trabalho final – 40% 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Vecina Neto, G; Malik, A.M. – Gestão em saúde. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2016 (2ª 
edição) 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Site do Gvsaude –  http://gvsaude.fgv.br/ 
Artigos encaminhados com antecedência 
Sites relacionados ao setor 
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