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REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL: MPS  

NOME ATUAL:  

NOVO NOME: Gestão do Sistema de Saúde 

CARGA HORÁRIA ATUAL:  

NOVA CARGA HORÁRIA: 30 horas 

PERÍODO ATUAL:  

NOVO PERÍODO: 11º.  

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

 

Política e Planejamento de Saúde 

Epidemiologia 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

A estrutura básica da montagem do currículo de nossas escolas médicas foi concebida há mais de cem 

anos. O conteúdo dos elementos desta estrutura mudou substancialmente, mas o modelo conceitual é 

muito antigo. Os pressupostos que fundamentavam o papel a ser representado pelo médico na 

sociedade já não são válidos na sociedade atual. Existe uma dissociação cognitiva entre o que se 

aprende e o que se vai fazer. Apesar do tempo e recursos investidos em sua formação nossos médicos 

não estão prontos para trabalhar dentro dos sistemas de saúde do país, necessitam não só de alguns 

anos de treinamento específico, bem como conhecimentos/experiência em atuar dentro de redes 

profissionais voltadas ao atendimento de pacientes. Cada dia mais, nossos médicos são chamados a 

participar, supervisionar ou coordenar processos que agreguem valor na produção dos serviços de 

saúde. O médico deixou de ser um profissional liberal independente para se tornar cada vez mais 

membro de uma equipe complexa e multiprofissional preparada para executar tarefas uniformes. O 

relacionamento dentro desta estrutura exige conhecimentos, habilidades e atitudes que vão muito além 

da formação médica específica. Além disto, a crescente integração que ocorre dentro da cadeia 

produtiva da saúde, exige do médico comportamentos que remetem a outros conteúdos cognitivos 

nunca pensados em um currículo médico.  
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A palavra “Gestão” está sendo usada no sentido de capacidade de intervir em um dado processo em 

decorrência de problemas a resolver transformando a realidade. Intervimos na busca de um resultado 

em função de objetivos e metas já definidas, trabalhando com os recursos disponibilizados para 

enfrentamento dos problemas identificados. Para ter capacidade de intervir nos sistemas de saúde do 

país, o aluno ao final do curso deve ter suficiência nos objetivos abaixo:   

 

Objetivos Gerais 

1) Dotar o aluno de conhecimentos fundamentais – e em condições de serem operacionalizados - 

para a gestão da assistência a saúde dentro dos dois grandes sistemas de atenção médica do 

país: SUS e setor supletivo. O aluno deve ser capaz de descrever o sistema de saúde local 

(público e privado) suas inter-relações, seu financiamento e ter visão estratégica do seu 

desenvolvimento futuro. 

2) Domínio dos principais processos e instrumentos de regulação existentes na prestação dos 

serviços de assistência médica tanto pública quanto privada, dos mecanismos de controle 

utilizados, sendo capaz de identificar e priorizar problemas e imaginar soluções viáveis para os 

mesmos. Deve ser capaz de fixar objetivos e metas dentro de prazos definidos, em função dos 

problemas identificados 

3)  Deve ter domínio dos instrumentos de medida dos resultados alcançados comparando-os com 

outros disponíveis nos sistemas de informação do país. 

4) Ser capaz de localizar o sistema de saúde brasileiro dentro do cenário mundial, identificando 

claramente os cenários para sua evolução.   

. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
O conteúdo da disciplina será desenvolvido em três blocos: 

1) Sistemas de saúde no Brasil e sua regulação 

1.1 - regulação econômica e saúde 

1.2 - estruturação do sistema de saúde brasileiro 

1.3 – SUS e sua organização 

1.4 – legislação e saúde 

1.5 – gestão pública e privada 

1.6 – assistência supletiva e sua regulação 

1.7 – financiamento público e privado  

2) Empresas produtoras de insumos e serviços 

2.1 – Indústria Médica 
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2.1.1 – Indústria de Medicamentos 

2.1.2 – Indústria de Equipamentos e Materiais 

2.2 – Hospital como empresa de serviços 

2.3 – gestão hospitalar 

2.4 – Custos e preços na assistência médica 

2.5 – Cadeia produtiva da saúde 

3) Modelos Assistenciais e o Futuro 

3.1 – Modelos de Saúde no Mundo e suas transformações 

3.2 – Modelos Assistenciais 

3.3 – Prioridades do Sistema de Saúde Brasileiro 

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). DETALHAR: 
 

O Curso de Gestão deve se desenvolver em articulação com o Internato. O primeiro bloco teria um 

conteúdo de 7 aulas teóricas de 3 hs em Belo Horizonte e 1 dia (8hs) de preparação do trabalho a ser 

desenvolvido na cidade onde os alunos estiverem locados. Este trabalho será destinado à elaboração do 

Sistema Municipal de Saúde (setor público e privado) com todas as suas interfaces. O aluno deverá 

descrever a demanda por saúde no município (perfil epidemiológico, perfil etário da população, renda 

etc...), os recursos existentes ( ambulatórios, hospitais, sadt etc...) estrutura de financiamento. Deverá 

também apontar os principais problemas de saúde do município com uma escala de prioridades. O 

desenvolvimento deste trabalho será apoiado à distância pelos professores da disciplina. A carga horária 

para elaboração do trabalho (20hs) será computada como atividade prática da disciplina. O trabalho será 

utilizado como instrumento de avaliação valendo 35 pontos. Os alunos deverão apresentar seus 

trabalhos situando sua atividade no internato dentro do sistema municipal. 

O segundo bloco (empresas produtoras de insumos e serviços) pretende que o aluno tenha um 

conhecimento da lógica empresarial que comanda a indústria médica e a rede hospitalar privada do país. 

Este conteúdo seria oferecido na forma de 6 aulas de 1,5 horas à distância. Reconhecida a visão 

empresarial, passaríamos a identificar na prática diária do serviço de assistência médica os efeitos da 

indústria sobre o serviço (principalmente seus reflexos sobre os custos tanto público como privados). Ao 

final deste bloco os alunos deverão produzir um segundo trabalho sobre a seleção, compra, 

armazenagem e o consumo de materiais e medicamentos na unidade onde prestam serviços pelo 

internato. Este trabalho será reconhecido como avaliação com valor de 25 pontos e terá uma carga 

horária de 11 horas. 

O terceiro módulo compreende 3 aulas presenciais em Belo Horizonte de 1 hora. 
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Teremos uma prova final de avaliação de 2 horas com valor de 40 pontos.  

 

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 1ª aula: Modelos de regulação econômica e sistemas de saúde

� Conceito de regulação econômica. A regulação liberal, a regulação 
Fordista/keynesiana, a regulação neoliberal e os dias atuais.Regulação 
econômica e cidadania. Regulação econômica e saúde(o ensino 
médico,o modelo assistencial,os meios diagnósticos, os meios de 
tratamento, o papel dos Estados, as relações público/privadas na 
saúde)

� Regulação econômica e sistema de saúde no Brasil. O saber dos 
índios,a medicina dos escravos,a medicina dos portugueses, a ação do 
Estado.O nascimento do sistema de saúde brasileiro: a medicina 
popular, a medicina liberal,o positivismo na saúde, o sanitarísmo,o 
mutualismo na saúde, a medicina do trabalho,a filantropia, a assistência 
médica previdenciária,o Estado na assistência, o nascimento da saúde 
supletiva (autogestões,medicinas de grupo,cooperativas médicas os 
seguros de saúde.

 

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 2ª aula: Reforma do sistema de saúde brasileiro.O nascimento do 
SUS

� Antecedentes do SUS: o surgimento do Ministério da Previdência, o 
INAMPS,a Lei do sistema nacional de saúde, a crise de financiamento 
da saúde previdenciária,tentativas de controle da crise(limitação dos 
gastos em saúde,cobranças adicionais,estímulo ao sistema supletivo, 
alteração nas formas de pagamento,segregação de clientelas etc...)

� Configuração de um modelo desigual, iníquo,ineficiente, desorganizado, 
burocrático, fragmentado.

� A Constituição de 88(bastidores do debate da saúde) A cidadania na 
saúde.Princípios do novo modelo

� O surgimento do SUS: a arquitetura organizacional. Federalismo e
municipalismo. A partilha de poder.Rede assistencial

� Principais programas

� Sistema de informação
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Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 3ª aula:Fundamentos legais e administrativos do 
Sistema de Saúde Brasileiro
� Fundamentos legais do SUS: Constituição Federal, Lei 

8080, Lei 8142,NOAS, NOBs, pacto da saúde.
� Diretrizes administrativas: descentralização, regionalização e 

hierarquização.Comando único por nível de 
governo.Participação popular

� Fundamentos legais do sistema supletivo de saúde: 
Lei 9656, RNs, RC, Lei 9961/00 - Agencia Nacional de 
Saúde – Lei 10185, Estatuto do idoso, PROCON
� Elegíveis,coberturas,abrangência,tipos de contratos, 

exclusões, cobertura de aposentados, reembolso.

� Relações público/privadas na saúde

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 4ª aula: Gestão Pública e Gestão Privada

� Conceito de entidade pública e de entidade privada. Finalidades 
e objetivos. Legislação na empresa pública x legislação na 
empresa privada. Lei 8666. Novo Código Civil(associações e 
fundações).Recursos Humanos nas empresas públicas e 
privadas( seleção,nomeação, promoção, demissão, cargos, 
salários, benefícios, treinamento, desenvolvimento etc...) 
Sistema de compras, contratações, controles.

� Empresas privadas de capital aberto e fechado. Governança 
corporativa. Tributação. Balanços, DRE,Balanços sociais

� Rede de empresas de saúde: públicas e privadas
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Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 5ª aula: Assistência Médica Supletiva

� Classificação de operadoras de saúde. Comparativo das 
operadoras por associados,planos coletivos ou 
individuais,distribuição no país, tamanho das empresas, 
faturamento, sinistralidade, preços, custo por procedimento, 
planos médicos e odontológicos, distribuição etária

� Tendências do mercado supletivo: concentração, custos 
crescentes(administrativos,assistenciais,impostos) 
envelhecimento da carteira,planos coletivos, inclusão de classes
D e E, judicialização, verticalização, gerenciamento da 
assistência,novas formas de pagamento.

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 6ª aula - Gestão na Assistência Supletiva
� Modelagem da estrutura

� Modelos de financiamento(pré-pagamento, pós-pagamento, pré e pós-pagamento,tipos de 
cobertura(ambulatorial,hospitalar, referência, referência s/obstetrícia,odontológica) 
contratos antigos e novos,modelo de pagamento dos serviços(por serviço 
prestado,procedimento,contrato global,compartilhamento de risco, por resultados), stop
loss,contratos coletivos por adesão ou de clientela fechada. Contratos individuais. 
Elegíveis aos planos (titulares,cônjuge, descendentes,filhos adotivos,ascendentes, 
agregados)Risco do patrocinador,do plano, ou compartilhado. Abrangência( local, regional 
ou nacional)

� Regulação e gestão
� Gestão da rede(perfil de credenciados,tamanho da rede,distribuição geográfica,referências 

e contra referências,utilização e produção dos serviços, fidelização do 
prestador,cooperativas de serviço, vínculo hospitalar) tabelas médicas

� Gestão de clientela(cadastro – sexo, idade,distribuição, categoria social, pessoa jurídica 
ou física - mecanismos de identificação,autorização de procedimentos,perfil e mobilidade 
da clientela, fluxos de pacientes), utilização de serviços

� Regulação: co-participação, captação,franquias, bônus, carências, exclusões

� Auditoria

� Mecanismos de controle, sistemas de informação,relatórios de utilização e custos

� Indicadores empresariais
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Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 7ª aula - Financiamento da Saúde no Brasil

� Financiamento do SUS

� Origem dos recursos (detalhamento com abertura das rubricas dos 

orçamentos federal, estadual, municipal) transferências de 

recursos.Financiamento de serviços próprios e contratados.Tabelas do SUS

� Financiamento de programas especiais (medicamentos, SAMU,PSF

� Comparativos com outros países( % orçamento geral, per capita etc.

� EC 29( estágio atual)

� Financiamento setor supletivo

� Pessoas físicas (deduções do IR)

� Pessoas jurídicas (deduções do IR) balanços sociais

� Financiamento Particular (deduções no IR)

� Pagamentos a serviços médicos

� Outros gastos com saúde (medicamentos,psicólogos etc...)

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 8ª aula - Indústria da Saúde no Brasil e no Mundo

� Dinâmica Econômica e Custos em Saúde

� Instituições públicas de saúde e empresas privadas lucrativas na 
saúde. Capital fixo e variável.Custo de produção em saúde. Ponto de 
equilíbrio do empreendimento. Formação do preço em saúde. Valor 
adicionado, retorno sobre o capital. Impostos. Custos 
administrativos. Balanços. DRE.Lucratividade em Saúde

� Modelos de competição: competição perfeita, competição 
monopolista. Tendências da administração competição atual: 
diferenciação de produtos, investimentos em tecnologia, 

globalização das estratégias, redução de mão de obra, 
terceirizações, concentração de capital, rotatividade da mão de obra, 
remuneração por resultados,informatização de processos 
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Temas Básicos em Gestão na saúde

� 9ª aula – Indústria Médica

� Indústria Farmacêutica

� Estágios (pesquisa,produção de sais,transformação para consumo, 
marketing) Estrutura de custos de produção( custos fixos, 
importação de sais, pessoal, administração, pesquisa, propaganda, 
vendas, outros custos)Indústria multinacional, nacional e estatal. 
Estratégias de competição. Inovação e novos produtos. Estratégias 
de vendas. Cadeia interna da indústria de medicamentos. Preços ao 
consumidor final. Medicamentos genéricos

� Mercado de medicamentos no Brasil e no Mundo. Tendências atuais

� Programas governamentais de medicamentos

� Custo da assistência farmacêutica

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 10ª aula - Indústria Médica

� Indústria de materiais e Equipamentos

� Consumo de materiais médicos hospitalares. Curva ABC de 
materiais.Preços no mercado brasileiro e no mercado internacional. 
Tabelas de materiais.Evolução dos custos com materiais. 
Estratégias de vendas e empresas intermediárias. 
Superfaturamento.

� Indústria de Equipamentos médicos. Mercado brasileiro de 
equipamentos. Financiamento de equipamentos. Evolução da 
utilização e do custo com exames complementares.

� Controle da absorção de tecnologias médicas.Experiências bem 
sucedidas. Política governamental. Ação da ANVISA
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Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 11ª aula - Empresas Produtoras de Serviços

� Hospital como empresa de serviço

� Mercado hospitalar brasileiro(públicos,privados, filantrópicos) mineiro 
e da região metropolitana. Demanda por serviços hospitalares (leitos 
x habitantes,taxas de internação, permanência no leito). Avaliação 
da rede hospitalar brasileira: hospitais de pequeno, médio e grande 
porte) política brasileira de hospitais.

� Planejamento hospitalar. Estratégia e hospitais.Investimento 
hospitalar: capital fixo,capital variável, custo operacional(recursos 
humanos, gestão,informatização, outros custos) e margens. DRE de 

um hospital médio no Brasil. Custo de produção e preços de 
mercado

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 12ª aula – Empresas produtoras de serviços

� Microeconomia hospitalar

� Custos hospitalares (custo de produção dos serviços) e preços dos 
serviços no mercado. Consumo de medicamentos em hospitais. 
Equipamentos médicos e custo fixo hospitalar.Gestão hospitalar. 
Planejamento estratégico hospitalar. Informática e hospital.Sistemas 
de informação. Consumo de materiais médicos. Sistema de compras 
e faturamento. Abordagem de fornecedores e clientes. Indicadores
de qualidade, produção de serviços, rentabilidade.Balanço 
hospitalar.Rede de hospitais. 
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Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 13ª aula - Cadeia Produtiva da Saúde

� Estruturação da cadeia produtiva do sistema de saúde brasileiro 
com definição de valores de cada elo da cadeia.

� Consumo na saúde.Modelos de atenção médica. 
Relacionamentos entre segmentos da cadeia produtiva da saúde

� O médico e seus relacionamentos na cadeia produtiva

� Perspectivas e cenários

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 14ª aula: Sistemas de Saúde no Mundo

� Configuração dos modelos de saúde em outros países. Evolução 
dos modelos Chileno, Argentino, Colombiano, Canadense, 
Americano,Inglês, Alemão, Holandês.

� Relação público/privado e o papel do Estado

� Problemas atuais: evolução de custos, comparativos de 
orçamentos e indicadores de resultados 
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Temas Básicos de Gestão na Saúde

� 15ª aula – Modelo Assistencial

� Consumo e saúde.Competição para transferir custos. 

� Evolução de custos e capacidade de financiamento.

� Estratégias atuais de controle de custos sem alteração do 
modelo assistencial.

� Saúde como atividade regulada e não liberal 

� Papel dos Estados e a participação das empresas.

� Qualidade da atenção a saúde e modelos de remuneração. 
Pagamento por desempenho e competição baseada em valor

Temas Básicos em Gestão na Saúde

� 16ª aula – Prioridades para o Sistema de Assistência a Saúde 
Brasileiro

� Definição do papel do público e do privado

� Definição do papel do sistema supletivo de saúde: substitutivo ou 
complementar

� Definição de uma política de incorporação de tecnologia em saúde

� Definição de uma política de produção no país de equipamentos  
medicamentos e materiais

� Incentivo à participação das empresas na assistência a saúde de seus 
empregados

� Definição de uma política de financiamento clara para o setor saúde

� Redefinição do modelo assistencial

� Desenvolvimento de uma cultura de gestão na saúde (pública ou 
privada)

 

 

 

 

 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
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INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

 

1 - Pedagógicos 

Preparação prévia dos trabalhos de campo 

Preparação do levantamento de dados no campo e nos sistemas de informação disponíveis 

Preparação aulas presenciais 

Seleção de textos, documentos, artigos e livros  

 

2 - Recursos materiais 

Laboratório de Informática 

 

 

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

 

Atividade Pontos 
Trabalho de encerramento do primeiro bloco  – 35 pontos 
Trabalho de encerramento do segundo bloco – 25 pontos 
    
Prova Final  - 40 pontos  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

 

 

 

 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO  

 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Professores com experiência em gestão de serviços de assistência a saúde públicos ou privados. 
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CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

Departamento dispõe de corpo docente capacitado para o curso, apoiados por convidados da rede 

pública ou privada. 

 

 

  

  

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
 
Articulação das atividades da disciplina com o internato com a PSP com MGA e MGC. 

Articulação do programa da disciplina com a disciplina de epidemiologia e saúde e trabalho  

 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA 
OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR 
 

 

 

  

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

 

 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

 

Virgílio Baião Carneiro – professor das disciplinas de PSP e Saúde do trabalhador 

 

 

 

 

 


