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Política de saúde
Preparação:
Informe-se sobre a política de saúde do seu governo, preferencialmente em um site oficial. Para
o Brasil, por exemplo:
Campanhas do Ministério da Saúde;
Planejamento Estratégico da Anvisa;
Plano Nacional de Saúde.
É importante abranger não apenas questões e metas governamentais, mas também o mecanismo
pelo qual as metas estabelecidas em seu país podem ser alcançadas. Quem é responsável pelo
quê? Quem precisa concordar com as mudanças?

Começando:
Converse com o seu parceiro sobre quais temas de políticas de saúde estão sendo discutidos
atualmente em seu país e escolha um tema para cada país que interessa a vocês dois. Dê
exemplos de opiniões de jornais e da televisão.

Figura 1

Exemplos de temas:
 pagamento de médicos e outros prestadores de serviços de saúde;
 sigilo médico vs. obrigação de denunciar abuso;
 seguro obrigatório ou plano de saúde obrigatório;
 pagamentos por parte de beneficiários (ou seja, de pessoas doentes);
 disponibilidade de serviços de saúde e medicamentos;
 questões éticas da pesquisa médica e da prestação de serviços (por exemplo, uso de
óvulos fertilizados);
 autorização de medicamentos.
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Atividade 1:
Preparação de uma breve apresentação:
Faça um esboço com o qual você possa explicar ao seu parceiro/à sua parceira o pano de fundo do
tema escolhido para seu país. Dê títulos ou legendas ao esboço com os termos técnicos
necessários. Naturalmente você também pode usar um esboço da internet, se houver.
Exemplos de esboço:
 gráfico de pagamentos (como entrada) para o fundo de saúde e pagamentos (como saída)
para instituições e prestadores de serviços;
 Lista dos diferentes tipos de seguradoras e suas formas de pagamento e serviço;
 tabela de rendimentos de prestadores de serviços de saúde organizada por ofício e região;
 tabela de relações médico-paciente em diferentes regiões;
 cartão com registro de clínicas ou centros de aconselhamento específicos;
 fluxograma de autorização de medicamentos ou procedimentos médicos.

Breve apresentação:
Apresente ao seu parceiro / à sua parceira a base jurídica do tema escolhido por você e peça a
ele/a ela que faça anotações. Termine com algumas perguntas para checar a compreensão (quiz).
Se necessário, digite os termos técnicos importantes.
Ouça uma breve apresentação de seu parceiro/sua parceira sobre a situação jurídica em seu país.
Faça anotações e uma lista de termos técnicos importantes.

Atividade 2:
Selecionem um artigo de jornal ou programa sobre o assunto que esteja disponível na internet e
assistam-no ou leiam-no. Então discutam:
 Quais argumentos contrários e a favor foram citados no programa/artigo?
 Com que lado vocês tendem a concordar? Por quê?
 Comparem a situação de seu próprio país com a do país de seu parceiro/sua parceira:
pode haver uma discussão semelhante lá? Por quê? Por que não?
 Que medidas políticas podem ser tomadas para resolver o problema? Novas leis?
Mudança do sistema? Medidas financeiras? Cooperação com outros países?

Atividade complementar:
Se possível, compare o artigo lido ou o programa visto com um artigo ou um programa do país
de seu parceiro/sua parceira que tenha o mesmo tema.
Façam como na atividade anterior e depois comparem:
 Há enfoques diferentes?
 São oferecidas soluções diferentes?
 A opinião sobre o tema que predomina no artigo ou no programa é semelhante ou
contrária?
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Sites de notícias e matérias jornalísticas (Brasil):










Jovem Pan
Terra
Agência Brasil
Exame
CNN Brasil
Sputnik
G1
BBC Brasil
UOL

Contéudo sobre saúde (Brasil):





Saúde Brasil
Abril Saúde
UOL Saúde
G1 Ciência e Saúde

Fonte
Figura 1
Link 1
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Link 15
Link 16

Sage Ross
https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude
https://www.gov.br/anvisa/ptbr/acessoainformacao/acoeseprogramas/planejamento-estrategico
https://jovempan.com.br/
https://www.terra.com.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/
https://exame.com/
https://www.cnnbrasil.com.br/
https://www.r7.com/
https://br.sputniknews.com/
https://g1.globo.com/
https://www.bbc.com/portuguese
https://saudebrasil.saude.gov.br/
https://saude.abril.com.br/
https://noticias.uol.com.br/saude/
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
https://noticias.r7.com/saude/noticias
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