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Ementa: Objetivo Geral Estudos sobre saúde em perspectiva histórica vêm colaborando para 
uma melhor compreensão acerca de diferentes aspectos da sociedade, da resposta pública aos 
problemas sanitários e sobre a própria construção das agendas e políticas setoriais. Além disso, 
nas últimas décadas se transformaram num campo atraente e legitimado tanto pela área da 
História quanto pela Saúde Coletiva. A importância do estudo da História da saúde no Brasil não 
se resume, portanto, à perspectiva dos historiadores. Conhecer os processos que historicamente 
levaram ao sistema de saúde hoje existente joga luz em diversos problemas que afetam a 
população e, também, é capaz de revelar algumas das potencialidades e dos desafios que estão 
à nossa frente. Sem perder de perspectiva esse horizonte de questões, o curso tem como 
objetivo principal discutir temas relevantes da história da saúde no Brasil em seus diversos 
períodos, com foco nas questões e ações que se desenrolaram no século XX. Objetivos 
Específicos - Analisar algumas das mais importantes ações e políticas de saúde instituídas nos 
diversos períodos da história brasileira; - Analisar as condições de saúde de diversos setores da 
população e sua relação com os diferentes aspectos da organização social; - Analisar as 
correntes de pensamento médico-sanitário que pautaram as ações de saúde; - Analisar as 
transformações nos saberes médico-científicos e as práticas de saúde dos diferentes períodos; 
- Analisar os diferentes conhecimentos e práticas profissionais e o papel das iniciativas privadas 
e a chamada sociedade civil organizada no campo da saúde. Conteúdo Programático 1 - 
Sociedade, Medicina e Saúde Pública no contexto colonial e imperial 2 - As epidemias e a 
formação da Saúde Pública entre os séculos XIX-XX; 3 - O saneamento das cidades e dos 
sertões (1900-1930); 4 - Saúde na Era Vargas e no contexto do pós-guerra (1930-1964); 5 - 
saúde no período autoritário e o movimento pela Reforma sanitária (1964-1988) Metodologia A 
disciplina, disponibilizada pela Plataforma Moodle, se estrutura em 3 módulos de trabalho, cada 
um deles com foco num contexto temporal específico de análise. No seu conjunto, as discussões 
pertinentes aos diferentes módulos serão conduzidas a partir de distintas atividades síncronas e 
assíncronas. As primeiras serão compostas por três aulas, mediadas pela plataforma, 
conduzidas por docentes do curso. Cada encontro, com duração de duas horas, se debruçará 
sobre um dos eixos organizativos da disciplina. As atividades assíncronas, por sua vez, dizem 
respeito ao acesso à textos, ao acervo iconográfico, aos vídeos disponibilizados e gravados pela 
equipe de professores e colaboradores, bem como às atividades previstas na plataforma. 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=disciplinas-transversais


Avaliação da Disciplina A avaliação da disciplina considerará a participação dos discentes nas 
atividades previstas nos fóruns de discussões e, em especial, a elaboração de um texto, 
individual, a ser entregue até 30 dias após a finalização do curso. Nesta atividade, o discente 
deverá escolher um dos temas dos três fóruns e construir, a partir da mobilização de literatura 
pertinente, uma análise acerca da problemática identificada. Orientamos que o texto não tenha 
mais de 7 páginas (com referências). 
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