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1 De acordo com o Dicionário Aurélio Eletrônico (1998), o termo ‘profissionalizante’ significa “ensino
destinado a formar técnicos em determinados ofícios ou profissões”. No entanto usa-se freqüentemente
o termo ‘profissional’ (“aquele que exerce uma atividade por profissão ou ofício”) para referir-se ao
curso. Como ainda não há um termo único, usaremos ambos como sinônimos.

Há quase quatro décadas, o Ministério da Educação, ao estabelecer a natureza da pós-
graduação e a implantação do mestrado no Brasil, baseou-se na experiência norte-americana e
definiu o mestrado como “grau autônomo por ser um nível da pós-graduação que proporciona
maior competência científica ou profissional para aqueles que não desejam ou não podem
dedicar-se à carreira científica” (MEC, 1965).

Paradoxalmente, a modalidade denominada ‘profissionalizante’1 desde sua implantação, em
1994, ainda não alcançou consenso quanto à sua natureza, aos seus produtos e ao seu impacto na
sociedade brasileira. Há aqueles que dizem que ela é somente uma atualização de cursos de
especialização de natureza generalista; e aqueles que consideram necessária a ampliação da interface
com setores não acadêmicos da sociedade, formando recursos humanos para o exercício de profis-
sões que não a de docente pesquisador. E na área da saúde pública há exemplos de mestrados
profissionalizantes criados para capacitar quadros gestores de organizações quer de saúde quer de



66

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

ciência e tecnologia em saúde, reconhecendo-se que a gestão é uma das variáveis centrais para a
geração e aplicação dos conhecimentos produzidos visando à inovação.

Ainda hoje não há respostas sobre quais áreas do conhecimento podem efetivamente
contribuir para realizar as inovações2 necessárias à sociedade a partir da formação3 de ‘mestres
profissionais’. Para contribuir com esse debate, fomos buscar em algumas experiências inter-
nacionais de programas de mestrado em saúde pública elementos comuns à experiência
brasileira e, na medida do possível, problematizamos suas diferenças.

Como ponto de partida para realizar a busca das experiências, baseamo-nos no conceito
de mestrado profissionalizante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes, 1995), que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltados para o desem-
penho de um alto nível de qualificação profissional. Cabe lembrar que o termo
‘profissionalizante’ é utilizado somente no Brasil; nos países selecionados, os mestrados na
área da saúde pública com características semelhantes às aqui mencionadas recebem, na
maioria das vezes, o nome da subárea em que o curso foi realizado.

Como método de trabalho, fizemos uma busca não exaustiva em sítios internet de programas
de mestrado oferecidos na Europa, América do Norte, América do Sul e Central, e selecionamos
aqueles mais semelhantes à definição aqui adotada e cujos documentos encontravam-se em inglês,
francês, italiano ou espanhol e estavam atualizados para o biênio 2003-2004. Verificamos que no
sítio da Organização Mundial da Saúde e de sua regional Europa havia uma pequena quantidade
disponível de documentos sobre capacitação de profissionais da saúde, diferentemente da regional
Américas. Isso pode ser explicado pelo fato de, na Europa, a formação de profissionais ser de
competência quase exclusiva das universidades, com exceção de Espanha, Portugal e Itália.

Selecionamos um total de 38 programas – dez localizados na América do Norte, quatro
nas Américas do Sul e Central e 24 na Europa – e sintetizamos seus objetivos e conteúdos
obrigatórios em quadros.

Para a análise, adotamos a concepção de Franco (2000) para estudos desse tipo, que
implica um confronto que vai além do mero conhecimento do outro e a comparação de si
próprio com o que se vê no outro. Nessa perspectiva, conhecendo as características essenciais
e comuns aos programas, identificamos os aspectos divergentes da concepção construída a
partir da nossa própria experiência e do atual estado de conhecimento sobre o tema.

2 A respeito do termo ‘inovação’, ver artigo de Conde e Araújo-Jorge (2003), em que as diversas concepções
existentes na literatura são analisadas e nos ajudam a entender seu uso na área da saúde coletiva.
3 O termo ‘formação’ é aqui entendido como “uma prática social específica e como uma verdadeira
instituição que cumpre certas funções sociais relacionadas com a reprodução, regulação e legitimação do
sistema social” (Estevão, 2001:185).
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É importante esclarecer como funcionou o nosso ‘olhar’ na elaboração do trabalho aqui
apresentado. Estamos de acordo com Franco (2000), quando afirma que as experiências que
vivenciamos ou das quais estivemos bem próximos podem ajudar a diminuir o viés da mera
revisão bibliográfica. Neste trabalho há um desequilíbrio tanto na apresentação como na
discussão das experiências, principalmente aquelas relativas aos programas desenvolvidos nos
paises europeus. O tratamento dos dados foi mais elaborado, pois quando da elaboração
desta pesquisa tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto o atual contexto de
reformas por que passam esses sistemas de educação superior.

Embora haja limitações no desenvolvimento de uma pesquisa que toma por base somente
sítios de internet, as conclusões a que chegamos foram fruto, em grande medida, do conhecimento
prévio acumulado ao longo dos últimos dez anos exercendo atividades na área da pós-graduação.

Do ponto de vista conceitual, embora tenhamos adotado a definição da Capes para mestrado
profissionalizante, ao longo da busca bibliográfica observamos que o termo ‘mestrado em saúde
pública’ tinha relação tanto com a modalidade profissional quanto com a acadêmica, o que
explica o fato de a maioria dos programas selecionados terem essa concepção. Por outro lado, há
em alguns países selecionados diferenças na compreensão do que é uma formação pós-graduada,
pelo menos entendendo-a em nossa perspectiva, da denominada educação permanente.4

Sabemos que não fizemos uma pesquisa extensiva na qual todas as variáveis estavam bem
definidas, porém podemos considerar que os programas selecionados representam o que há
de mais atual no campo da saúde pública. Em particular, entre 2003 e 2004 identificamos
uma oferta maior de cursos na área de gestão, o que se explica por ser esta – a formação de
quadros para gerenciar sistemas de saúde em constante reformulação – uma demanda sentida
nos sistemas de saúde desses países.

Este trabalho foi dividido da seguinte forma: 1) síntese das principais características de
mestrado implantados nos diferentes sistemas educacionais, visando ao melhor entendimen-
to da terminologia usada; 2) descrição comentada dos programas desenvolvidos em 12 países:
Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia,

4 Na área da educação há duas vertentes predominantes: educação continuada e educação permanente.
A primeira é entendida como uma atualização de conhecimentos, geralmente em formato disciplinar e
baseada em técnicas de transmissão com fins de atualização técnica. A segunda incorpora a vivência dos
profissionais ao processo ensino-aprendizagem, modifica as estratégias pedagógicas de ensino em um
processo de construção e reconstrução do conhecimento sem a tradicional conformação disciplinar. Esta
última, na América Latina, na área do desenvolvimento de recursos humanos em saúde, foi construída
teórica e metodologicamente e tem sido implementada em diversos programas de formação (Davini,
Nervi & Roschke, 2002). Nos países de língua inglesa, o termo lifelong learning pode ser traduzido como
educação permanente, já que é considerado um instrumento para promover a sociedade do conheci-
mento ou da informação (Kokosalakis, 2000).
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Inglaterra, Itália, México e Portugal; 3) discussão dos elementos comuns e divergentes nos
programas e 4) considerações finais.

SISTEMAS EDUCACIONAIS E PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE MES TRADO5

 A tradição anglo-saxônica, em particular nos Estados Unidos da América e na Grã-
Bretanha, representa a mais variada e complexa representação de graus de mestrado. O
mestrado ‘de curta duração’ é realizado logo após a graduação, em um ou dois anos, e inclui
uma dissertação com realização de pesquisa; já o mestrado ‘de longa duração’ incorpora o
último ano da graduação. Nos últimos 25 anos, muitas universidades aproveitaram sua auto-
nomia para introduzir programas de longa duração, especialmente nos campos da adminis-
tração, matemática, ciências e engenharia. Na Irlanda, após o bacharelado de três a quatro
anos, são necessários de um a três anos para se obter o título de mestre.

Nos países nórdicos, a Dinamarca foi um dos primeiros países a introduzir o sistema
denominado 3 + 26 paralelamente ao tradicional sistema único e, no final de 1980, passou a

5 As informações referentes aos países europeus e da América do Norte foram retiradas do estudo de
Tauch e Rauhvargers (2002).
6 A denominação 3+2 significa um sistema universitário de créditos, baseado fundamentalmente em
dois ciclos: graduação e pós-graduação. Na maioria dos países o bacharelado equivale a 180 créditos e
o mestrado, a 60 créditos, perfazendo um total de 240 créditos do denominado European Credit Transfer
System (ECTS), sistema europeu de transferência de créditos. Cada crédito equivale a 20-25 horas de
trabalho intra e extraclasse. O título recebido no primeiro ciclo deverá ter um valor específico para o
mercado de trabalho europeu. O segundo ciclo levará à obtenção de um mestrado ou doutorado. No
primeiro ciclo, o currículo é baseado em competências adquiridas ao longo do curso, e não no tempo
dedicado ao curso. Ou seja, estudantes que completarem a graduação deverão ter, entre outras compe-
tências, as de conhecer o campo de estudo acima do ciclo secundário e aplicar o conhecimento adquirido
no campo profissional de escolha. Estudantes que completarem o mestrado deverão ter alcançado um
nível de conhecimento e compreensão para lhes permitir integrar conhecimentos complexos, formular
julgamentos e comunicar suas conclusões a um público especializado ou não. É importante destacar que
esta é uma, entre outras metas da Declaração de Bolonha (1999), a serem alcançadas até o ano 2010.
Essa declaração estabelece que até 2010 deverá ser consolidado o Espaço Europeu de Educação Superior,
com três objetivos: aumentar a competitividade e a atratividade em nível internacional da educação
superior européia; melhorar a inserção dos graduados europeus no mercado de trabalho e desenvolver
a mobilidade interna e externa de estudantes e graduados. As outras metas são: desenvolver um sistema
de graus comparáveis e compreensíveis para estudantes e empregadores; estabelecer um sistema unifor-
me de créditos (ECTS); desenvolver programas de intercâmbio para estudantes e docentes; estabelecer
mecanismos de cooperação entre as instituições de educação superior para garantir a qualidade da
formação; promover a discussão da educação superior européia nas dimensões de desenvolvimento
curricular, cooperação interinstitucional, planos de mobilidade e programas integrados de estudo,
treinamento e pesquisa.
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oferecer programas de bacharelado com duração de três a três anos e meio e de mestrado com
duração de dois a três anos. As universidades são as únicas a serem credenciadas para oferecer
mestrado. A Suécia também segue o sistema 3 + 2. Nesse país uma nova modalidade, chama-
da ‘mestrado profissional’, foi recentemente introduzida, como um importante componente
de educação permanente para candidatos inseridos no mercado de trabalho.

Na Noruega, o novo sistema implantado no final de 2003 segue um padrão diferenciado:
3 + 2 + 3. Somando-se ao mestrado de 120 European Credit Transfer System (ECTS) está
o mestrado internacional, com 60-90 ECTS, e o mestrado baseado na experiência de
trabalho, também com 60-90 ECTS. Nesse país, todas as instituições públicas de educação
superior podem oferecer mestrado. Na Finlândia está sendo introduzido um novo tipo de
programa de mestrado e implementado um ‘verdadeiro’ sistema 3 + 2, pois o bacharelado
não levava a graus independentes, mas compunha o programa de mestrado de cinco anos.
Os novos programas de mestrado são concluídos em dois anos e são também oferecidos
somente nas universidades.

Nos Países Bálticos, foram introduzidos nos últimos dez anos programas de mestrado em todas
as áreas, e a maioria dos programas de graduação é estruturada no sistema 3 + 2. Para o mestrado é
necessário completar de 60 a 120 créditos, se for realizado após o bacharelado, que requer de 180 a
240 créditos. Na Letônia, o grau de mestrado (60 a 120 créditos) era inicialmente entendido como
exclusivamente acadêmico, não sendo oferecido para treinamento profissional após o bacharelado.
Apesar de programas de treinamento profissional terem sido criados sem possibilidade de acesso ao
doutorado, a introdução do mestrado profissional em 2000 resolveu o problema.

Entre os países do Sudeste e do Oeste europeus, a Itália iniciou em 1999 a reforma do seu
sistema educacional, e a ‘láurea’ é alcançada após três anos ou 180 créditos. Há dois tipos de
pós-graduação: especialista, com 300 ECTS (dois anos) ou 120 ECTS; e o mestrado universi-
tário de 1o nível (um ano ou 60 créditos), que, no entanto não fazem parte do sistema 3 + 2.
A atual lei menciona mais três graus: doutorado, diploma de especialização (um a cinco anos
ou 60-300 ECTS) e mestrado universitário de 2o  nível (um ano ou 60 créditos).

Na Grécia, a graduação é concluída após quatro a cinco anos de curso (seis, no caso de
medicina). As universidades oferecem um tipo de mestrado chamado ‘diploma de especiali-
zação’, após um a dois anos de curso. A Espanha possui uma modalidade de pós-graduação
denominada ‘máster’, geralmente de orientação profissional, regulada e reconhecida pelas
universidades, que no entanto não dá acesso ao doutorado. Em Portugal, está em discussão
um modo de ajustar os quatro graus acadêmicos existentes (bacharelado, licenciatura, mestrado
e doutorado) aos princípios da Declaração de Bolonha.
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Na França discute-se a introdução do sistema 3 + 2 como adaptação ao regulamento da
União Européia. Com isso, pode-se encontrar a modalidade ‘profissional’ na página de
internet do Ministério de Educação, dividindo espaço com as modalidades ‘pesquisa’ e
‘especializado’. Na Holanda, o sistema passará a ser 3+2. Na Alemanha, foi introduzido em
1998 o sistema 3 + 2 em bases experimentais, e todos os seus programas serão credenciados.
Na Áustria, em 1997, foi possível passar a oferecer programas de mestrado de 60 a 120 ECTS
(e bacharelado de 180 a 210). Na Suíça, ainda está em elaboração um projeto de lei para
adequar o sistema aos princípios da Declaração de Bolonha, tendo o bacharelado 180 crédi-
tos e o mestrado, 90 créditos.

Entre os países da Europa Central e do Leste, a Hungria está atualmente introduzindo
o sistema 3 + 2. Na Bulgária ele foi introduzido em 1995. Na Polônia, o sistema é de cinco a
cinco anos e meio, e confere o grau de mestre. Há programas profissionais na graduação com
duração de três a três anos e meio com grau de licenciatura. Nos últimos dois anos o sistema
está em transformação para o 3 + 2. Na República Tcheca, embora seja permitido por lei
cursar um mestrado de curta duração, este ainda não é valorizado. Na Eslovênia, o programa
de mestrado de 120 ECTS é oferecido desde 1993, embora com a graduação de longa dura-
ção. Na Romênia, com características semelhantes às dos programas da Eslovênia, há progra-
mas de mestrado de um e dois anos de duração e oferecidos somente pelas universidades.

Os sistemas educacionais dos países latino-americanos têm tradição de centralização,
com forte participação do Estado nas reformas da educação superior empreendidas. Além
disso, seus modelos educacionais são reproduções de modelos europeus que estabelecem
uma hierarquia entre a pesquisa e o ensino. A reforma do Estado ocorrida nas duas últimas
décadas nesses países, com vistas à sua maior inserção no mercado globalizado, privilegiou a
descentralização das políticas educacionais. E estas, com a exigência de que todos os países
tenham mercados competitivos, devem ter como meta maior investimento na formação de
recursos humanos para aumentar a produtividade em todos os setores. Nesse contexto,
aumenta a demanda por educação superior, e a resposta é o aumento de instituições univer-
sitárias de caráter privado.

Na Argentina, por exemplo, é na década de 90 que se registra maior expansão dos cursos
de pós-graduação devido, entre outros fatores, ao aumento do número de universidades
públicas e privadas com oferta diferenciada na área de pós-graduação, à consolidação da área
de pesquisa e ao estabelecimento de um novo ‘mercado profissional’, com a exigência de
maior competitividade e incorporação de novas tecnologias. Embora a pós-graduação estives-
se menos atrelada às tradicionais práticas institucionais e pedagógicas, os cursos não consegui-
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ram romper com essa lógica, permanecendo inalterados seus objetivos, conteúdos didático-
pedagógicos e processos de avaliação (Fernández Lamarra, 2002).

De acordo com Rosar & Krawczyk (2001:39), esse processo significou a privatização
das relações sociais no interior do sistema público de ensino, “tornando mais complexo o
quadro de institucionalização de estruturas públicas e privadas no âmbito da educação”. As
autoras sugerem que os diversos estudos realizados nos sistemas educacionais propuseram o
mesmo tipo de descentralização, significando que as realidades educacionais desses países
foram padronizadas artificialmente para atender às estratégias de inserção desses países no
mercado mundial propostas nas reformas de Estado empreendidas.

Na Europa, todos os países da União Européia ((UE) estão em uma fase de transição,
com a implementação de reformas em seus sistemas de educação superior para adequá-los até
o ano de 2010 aos princípios da Declaração de Bolonha. O resultado desse processo, de
acordo com relatórios sobre o assunto, aprovados na Comissão de Educação da União Euro-
péia, será o de aumentar a competitividade das universidades européias em relação às univer-
sidades americanas e levar a que elas atraiam mais estudantes de todo o mundo. Na América
Latina, apesar de não haver maiores avanços, existe um homólogo à UE – o Mercosul –, e
também aqui se firmou um compromisso na área da educação superior para tornar compatí-
veis os sistemas educativos, o reconhecimento dos estudos e a homologação de títulos, com o
objetivo de facilitar a circulação de estudantes e profissionais da região.

O mestrado, nesse contexto, passa a assumir um papel determinante se tiver como
objetivo uma qualificação por competências, possibilitando melhorar a inserção do profissional
no mercado de trabalho e criar condições para fortalecer a concepção de educação permanen-
te que as universidades assumiram mais recentemente como um dos seus objetivos para
promover a sociedade da informação e do conhecimento.7

OS PAÍSES E SEUS PROGRAMAS DE MESTRADO

 AMÉRICA DO NORTE: ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E MÉXICO

Dos três países, são os Estados Unidos (EUA) que possuem um sistema de pós-graduação
organizado há mais tempo, tendo sido possível encontrar informação sobre 45 programas de

7 Para maiores detalhes sobre essa temática, há uma pesquisa realizada em alguns países europeus e
publicada no ano 2000 na European Journal of Education (vol. 3).
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Master in Public Health (MPH) nos catálogos de agências de acreditação8 da área. É impor-
tante destacar que sempre encontramos nos documentos a informação de que a natureza dos
programas de MPH é profissional, embora em alguns deles fosse explicitado o componente
acadêmico dos conteúdos.9

Também de igual importância é o fato de o termo MPH nos EUA significar o primeiro
nível de formação profissional em saúde pública, não se confundindo com os Master of
Business Administration (MBA) e sua variante MBA Executivo.10 De acordo com os folhetos
de propaganda, ele não é o primeiro curso após a graduação, e atrai profissionais com outros
títulos de pós-graduação que tenham alguma experiência. São cursos que proporcionam
uma visão geral do campo da saúde pública, e o candidato, para ser admitido, deve provar ter
experiência na área. Há também o denominado Mestrado em Ciências na área de Saúde
Pública (MSPH), que é um grau de natureza profissional, preparando, no entanto para uma
área específica da saúde pública.

8 O termo ‘acreditação’ aqui não significa credenciamento, nem certificação, e apresenta características
que o diferenciam da avaliação tradicional: a) reconhece (ou não) que um curso, programa ou instituição
de educação superior alcança determinado padrão, podendo ser mínimo ou de excelência; b) envolve
uma avaliação por padrões (benchmarking assessment); c) os achados são baseados em critérios de qualida-
de, nunca em considerações políticas; d) os achados incluem sempre elementos binários - sim ou não. De
acordo com os critérios das agências americanas de acreditação (http://www.ceph.org/), o mestrado
pode ser de dois tipos: a) profissional - prepara estudantes com conhecimento do objeto e dos métodos
necessários no campo de prática e requer o desenvolvimento da capacidade de organizar, analisar,
interpretar e comunicar conhecimento de forma ampliada; b) acadêmico - prepara estudantes para a
carreira acadêmica e de pesquisa, através da pesquisa, aquisição, organização e disseminação de novo
conhecimento em uma disciplina ou campo de estudo.
9 De acordo com a definição do Dicionário Aurélio Eletrônico (1998), ‘academia’ pode ter dois signifi-
cados: a) relativo à atividade filosófica, na qual se incluem os estabelecimentos de ensino superior; b)
“Escola onde se ministra o ensino de práticas desportivas ou lúdicas, prendas, etc.”. Na nossa opinião,
pode significar maior f lexibilidade para se adotar a terminologia ‘profissionalizante’ como um processo
de natureza acadêmica, embora voltado para o serviço.
10 O Master of Business Administration (MBA) é um programa voltado prioritariamente para profissionais do
setor privado e tem como objetivo qualificá-los para cargos de gerência na indústria, na administração e
na economia, entre outros. Tem origem nos EUA em 1900 e é adotado na Inglaterra na década de 60;
no restante dos países, somente a partir da década de 80. Observaram-se nos últimos vinte anos as
seguintes tendências na conformação desse programa: diminuição do tempo dos cursos de dois anos
para um ano, por razões de competitividade; maior diversidade de tipos de cursos com diferentes
estruturas (modulares, tempo parcial, consórcios internacionais, para o setor público etc); aumento da
internacionalização dos programas permitido pela globalização dos mercados e facilitando a inserção de
profissionais em outros países. O termo ‘MBA Executivo’ pode ter várias definições, mas essencialmente
indica que o programa é voltado para gestores com muitos anos de experiência relevante. São profissionais
que ocupam altos cargos executivos nas empresas e não têm disponibilidade para seguir um curso em
tempo integral. O termo geralmente indica que o programa é apropriado para esse público em tempo
parcial ou modular. Tanto nos Estados Unidos como no Canadá existem programas de MBA em saúde,
sem que tenhamos encontrado menção ao fato de eles serem ou não equiparados aos MPH (Glossário
de Termos MBA).
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Para fins deste trabalho, selecionamos quatro programas oferecidos pelas universi-
dades de Berkeley e Harvard e pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins e sintetiza-
dos no Quadro 1.

Na Universidade de Berkeley, o mestrado é realizado em conjunto com a Faculdade de
Administração. Ao final do curso o aluno recebe um título conjunto: mestre em saúde
pública e em administração de negócios. O mesmo acontece com a Escola de Saúde Pública
Johns Hopkins, que, além do tradicional mestrado em saúde pública, oferece um programa
de mestrado em associação com a Escola de Administração da mesma universidade, com
titulação conjunta.

Na Universidade de Harvard, o mestrado é organizado em sete subáreas: Efetividade
Clínica; Saúde da Família e da Comunidade; Gestão de Cuidados de Saúde; Saúde Interna-
cional; Métodos Quantitativos; Direito e Saúde Pública; Saúde Ocupacional e Ambiental.
Há um tronco comum para as disciplinas obrigatórias.

Nesses programas, não é explicitada a carga horária total, e sim o número de créditos,
que varia conforme o regulamento de cada instituição. O tempo para concluir o curso é de
um ano, se realizado em tempo integral. Os objetivos definidos vão desde a aquisição de
conhecimentos teóricos até as habilidades práticas. As disciplinas oferecidas são as que tradi-
cionalmente compõem o campo da saúde pública, nas suas vertentes quantitativa e qualita-
tiva. Nos casos dos mestrados voltados para a formação de gestores, são incorporadas outras
disciplinas contemporaneamente associadas à área de gestão de qualidade. Conteúdos sobre
questões éticas são ministrados em todos os cursos.

No Canadá, identificamos na Universidade de Montreal (Departamentos de Adminis-
tração de Saúde e de Medicina Social e Preventiva), sintetizados no Quadro 1, dois programas
de mestrado voltados para a formação em saúde comunitária e em administração de serviços
de saúde, este último subdividido em três subáreas: Sistemas e Políticas de Saúde; Avaliação
das Intervenções e dos Serviços de Saúde e Gestão; Estratégia e Planejamento. Como nesses
programas existem duas alternativas de trabalho de conclusão (elaboração de dissertação e
desenvolvimento de trabalho de campo dirigido), a oferta das disciplinas obrigatórias é flexí-
vel. No primeiro programa, ela está relacionada com o formato do trabalho de conclusão; no
segundo, depende da subárea escolhida. Recentemente, passou a ser oferecido um programa
denominado MBA-Santé, em conjunto com a Escola de Altos Estudos Comerciais (HEC) da
Universidade de Montreal. A carga horária indicada no folheto informativo é “de acordo
com o ritmo trepidante do mundo do trabalho em que estão inseridos os profissionais”.
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Freqüentando o curso em tempo parcial (de sexta-feira a domingo), o aluno pode concluí-lo
em menos de dois anos.

Observamos nesses mestrados conteúdos semelhantes aos dos mestrados dos EUA,
com, no entanto, a introdução de conteúdos voltados para a área do meio ambiente, os
quais, na nossa opinião, permitem ao aluno incorporar uma visão mais contemporânea do
campo da saúde pública.

No México, selecionamos dois programas com oferta regular na Escola de Saúde Pública
do Instituto Nacional de Saúde Pública (Insp): Mestrado em Saúde Pública e Mestrado em
Gerência e Direção em Saúde. Esses programas estão sintetizados no Quadro 1. O primeiro é
subdividido em cinco áreas de concentração: Epidemiologia; Administração de Saúde;
Bioestatística; Saúde Ambiental; Ciências Sociais e do Comportamento. É composto de dois
eixos: básico, com disciplinas obrigatórias; e de integração, com disciplinas relacionadas às subáreas.
No segundo, embora os objetivos também se localizem no campo acadêmico (docência e investi-
gação), os títulos das disciplinas e dos conteúdos nos pareceram mais voltados para o campo
profissional. O tempo de duração do curso é de 18 meses, em tempo integral (Quadro 1).

Em síntese, todos os programas selecionados oferecem conteúdos compatíveis com as neces-
sidades de formação teórica, operacional e metodológica do campo da saúde pública. Em alguns
deles os conteúdos são mais tradicionais do campo; em outros, acompanham-se as inovações
tecnológicas e do conhecimento. E, no geral, a natureza e os objetivos a que se propõem incluem
a qualificação de profissionais para resolver problemas do campo da saúde pública.

EU ROPA

Os países da União Européia, após a Declaração de Bolonha de 1999, iniciaram reformas
em seus sistemas educacionais superiores para se adequarem a essa resolução.11 No que se
refere à pós-graduação, de acordo com Tauch e Hauhvargers (2002), ainda há muita
heterogeneidade na percepção de diferenças entre os perfis de mestrado acadêmico e profis-
sional. Países como Bulgária, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Hungria, Polônia, Mal-
ta e Eslováquia afirmam que não fazem distinção entre os diferentes perfis; a Noruega está
buscando um nome apropriado mas não faz distinções, em princípio. Na Áustria há pro-
gramas de mestrado estritamente profissionalizantes e que não dão acesso ao doutorado.

11 A Declaração de Bolonha não está no âmbito estrito da União Européia, pois foi elaborada por um
conjunto de ministros da Educação europeus, e não tem valor legal no âmbito europeu. Portanto, não
se caracteriza como um mandato da União Européia que obriga os países-membros ao seu cumprimen-
to; é um acordo que só tem validade se os governos signatários o implementarem em seus respectivos
países (Hortale & Mora, 2004).
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Na Holanda, tanto a universidade quanto as escolas de altos estudos oferecem mestrados acadê-
micos e profissionalizantes, dependendo da natureza da demanda. Na Alemanha, programas
com perfil mais acadêmico levarão ao Master of Arts (MA) e Master of Sciences (MSc), enquanto
um programa mais aplicado levará ao mestrado profissional (engenharia, p. ex.). A diferente
terminologia não implica uma diferenciação de acesso ao doutorado. Na Suíça ainda não há
diferenciações, mas há propostas de, no futuro, as universidades oferecerem programas mais
acadêmicos e as Écoles des Hautes Études, programas mais profissionais.

Na maioria dos países essa heterogeneidade não perturba a reforma em curso, mesmo
com a implementação de novos programas de mestrado profissional. Na França, por exem-
plo, a distinção entre as modalidades faz parte do núcleo central da sua reforma para não
afetar a progressão ao doutorado acadêmico. Nesse país, a formação profissional pós-gradua-
da está concentrada nas universidades; no entanto; na área da saúde as secretarias de Saúde
têm autonomia para oferecer cursos de pós-graduação.

Para este trabalho, procurando mostrar a diversidade existente, selecionamos países que
oferecem regularmente programas de mestrado em saúde pública na universidade ou em insti-
tuições da área da saúde. Entre eles estão: Dinamarca, Espanha, Finlândia, Inglaterra, Itália,
Portugal.12 O Quadro 2 sintetiza as características dos programas de mestrado nesses países.

Na Universidade de Aarhus, Dinamarca, é oferecido um programa de mestrado de dois
anos de duração, cujos conteúdos são os tradicionais do campo. Aqui também os conteúdos
de ética aparecem, confirmando sua importância na área. Embora não tenhamos conhecido
o programa em maiores detalhes, identificamos na descrição dos objetivos do curso a vertente
da ‘saúde pública baseada em evidências’, de introdução recente no campo da saúde pública.

Na Espanha, os 14 programas selecionados cobrem um amplo espectro de subáreas:
Gestão, Epidemiologia, Avaliação e Economia da Saúde, acompanhando as inovações no
campo da saúde. Sete deles são oferecidos por instituições de saúde, seis por universidades e
um é oferecido em conjunto universidade/instituição de saúde. Em alguns desses progra-
mas, os objetivos descritos não guardam relação direta com os conteúdos oferecidos, o que
pode ser explicado quer pelo caráter formativo quer pelo informativo, com carga horária
variando entre 500 e 1.000 horas (na maioria das vezes, mais próxima de 500 horas).

12 Não selecionamos a França, um dos países que possuem uma escola de saúde pública pertencente ao
Ministério da Saúde e que oferecem cursos de formação para os futuros quadros dos ministérios da Saúde
e da Ação Social, porque apesar de seus objetivos e conteúdos guardarem semelhanças com a modalidade
Mestrado Profissionalizante, para o sistema educacional francês é considerada uma escola paramédica, e o
grau por ele conferido é denominado Diploma de Estudos Universitários Científicos e Técnicos.
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Na Finlândia, o programa é oferecido pela Escola de Saúde Pública da Universidade de
Tampere e cobre as subáreas da Saúde Comunitária, Epidemiologia, Biometria, Gerontologia,
Saúde Ocupacional, Psiquiatria Social, Políticas Sociais e de Saúde e Economia da Saúde. Os
conteúdos são oferecidos sob o formato de créditos e há obrigatoriedade de cumprir 60
créditos, dos quais 12 são destinados aos conteúdos da subárea de escolha.

Na Inglaterra, a Universidade de Londres, por intermédio da London School of Hygiene
and Tropical Medicine, oferece três tipos de programas de mestrado: em Saúde Pública, em
Epidemiologia e em Política, Planejamento e Financiamento. O primeiro pode ser caracteri-
zado como um ‘guarda-chuva’, pois o aluno escolhe entre quatro opções de cursos: Geral,
Saúde Ambiental, Promoção da Saúde, Gestão de Serviços de Saúde, Pesquisa em Serviços
de Saúde. Em todos, a titulação é a de mestre em ciências, e a duração do curso é de um ano
(em tempo integral), sem especificação da carga horária total. Os objetivos e os conteúdos não
fogem aos tradicionais do campo, com ênfase em conteúdos quantitativos.

Na Itália, dos seis programas oferecidos entre os anos 2003 e 2004, quatro são voltados
para formar gestores para o sistema de saúde. Os outros dois são voltados para formar profis-
sionais para coordenar programas de promoção e educação e de comunicação em saúde,
recentemente configuradas como áreas estratégicas para aumentar a efetividade dos sistemas
de saúde. Quanto aos conteúdos, além daqueles tradicionais do campo, é interessante obser-
var a introdução de conteúdos do campo da psicologia e da comunicação nos programas de
promoção e de comunicação, embora não tenhamos informações sobre o seu nível de
aprofundamento. As cargas horárias, em geral, não ultrapassam 500 horas.

Em Portugal, a Escola Nacional de Saúde Pública oferece um programa de mestrado em
saúde pública com três áreas de especialização: Ciências da Saúde Pública; Promoção e Prote-
ção da Saúde; Política e Administração de Saúde. Sua carga horária é adaptada ao ECTS, ou
seja, 60 créditos. O programa oferece disciplinas obrigatórias, comuns a todas as subáreas.
Seus conteúdos não se afastam dos conteúdos tradicionais do campo, com ênfase, no entan-
to, aparentemente um pouco maior no enfoque qualitativo.

Na Itália e na Espanha, a grande maioria dos programas é oferecida a gestores ou profis-
sionais do sistema de saúde. Sabemos, no entanto que a oferta não é regular, já que depende
da demanda. Nesses países, como já dito aqui, nem sempre é uma instituição acadêmica que
oferece o programa; este pode também ser oferecido por órgão com delegação do Ministério
de Educação ou de um setor do Ministério da Saúde responsável pela educação continuada,
ou ainda por uma instituição de natureza privada. Na Itália, a maior parte dos programas é
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oferecida por intermédio das secretarias de Saúde (órgão das regiões autônomas) que têm
legislação própria para a formação denominada ‘em serviço’.13

 Já na Espanha, essa formação, denominada ‘máster’, não faz parte do sistema de educa-
ção superior formal, embora seja oferecida tanto pelas universidades (com autonomia para
oferecer cursos de pós-graduação) quanto pelas secretarias de Saúde de algumas regiões autô-
nomas ou em conjunto com o Instituto de Saúde Carlos III (instância de formação do
Ministério da Saúde).

AMÉRICA LATINA

Entre os programas de mestrado associados à Associação Latino-Americana e do Caribe
em Educação em Saúde Pública (Alaesp) nos quais se indicava o sítio internet da Argentina,
Chile, Colômbia, Cuba, Guatemala, Panamá, Peru e Venezuela, selecionamos somente aque-
les com programas oferecidos regularmente e que não explicitavam a formação exclusiva para
a pesquisa: Argentina, Colômbia e Cuba.

Na Argentina, o Conselho Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária (Coneau),
órgão autônomo ligado ao Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, é responsável pelo
credenciamento da educação superior, funcionando desde 1996. Na área da saúde pública e
áreas afins existem 21 programas de mestrado credenciados. Para fins deste trabalho, escolhe-
mos aqueles avaliados como ‘muito bons’ e oferecidos regularmente: mestrado em saúde
pública da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de Rosário.

O mestrado em saúde pública da Universidade de Buenos Aires dura aproximada-
mente dois anos e oferece os conteúdos tradicionais do campo. Entre seus objetivos,
destaca-se o de formar profissionais com a “capacidade de enfocar a saúde pública como
campo interdisciplinar, intra e extra-setorial”. No mestrado em saúde pública da Universidade
Nacional de Rosário a carga horária é de 700 horas, com tempo de duração de quatro anos
(disciplinas cursadas em dois anos e elaboração de trabalho de conclusão em dois anos). Seus
objetivos estão de acordo com os objetivos tradicionais do campo da saúde pública.

Na Colômbia, o mestrado em saúde pública oferecido pela Universidade de Antioquia
dura aproximadamente dois anos. Adota, como modalidade pedagógica, sessões presenciais
e semipresenciais, esta última para atender àqueles profissionais que não podem sair em
tempo integral de suas instituições. Destacamos que, de acordo com estudo recente (IIES,

13 Desde 2002, há uma lei instituindo o Programa Nacional de Formação Continuada dos profissionais
da saúde, para atender a um dos itens da Declaração de Bolonha. Alguns dos cursos de mestrado aqui
apresentados estão credenciados por esse programa.
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2002a), a titulação de mestre não é condição para ingressar no doutorado. O oferecimento
dos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado está restrito às universidades. Devido à
autonomia universitária, os cursos de especialização podem ser oferecidos nas universidades,
devendo, no entanto, passar por um processo de avaliação posterior. Por outro lado, os cursos
de mestrado, doutorado e pós-doutorado devem ser credenciados previamente.

Em Cuba, no início da década de 90 já era oferecido um programa de mestrado em
saúde pública com perfil profissionalizante. O atual programa passou por uma completa
revisão, a partir de estudo avaliativo (Pérez & Ayzaguer, 2000), que concluiu pela necessidade
de rever quer conteúdos, quer práticas de acordo com as mudanças ocorridas no perfil
epidemiológico da população e no sistema de saúde. Assim, o atual programa propõe o
enfoque humanista e ético para desenvolver métodos e procedimentos na gerência dos siste-
mas e serviços de saúde. Foi um dos poucos países que durante a década de 90 conseguiram
manter seu sistema de educação superior com bons níveis de qualidade apesar da situação
econômica do país (IIES, 2002b).

Vale destacar que todos os programas seguem, aparentemente, a tradição da corrente
crítica latino-americana, incorporando os conteúdos básicos das áreas de ciências sociais e
formulação de políticas, imprescindíveis à formação do profissional de saúde pública.

ELEMENTOS COMUNS E DIVERGENTES NOS PROGRAMAS

Para fins comparativos, subdividimos nossa discussão em aspectos básicos e comuns aos
programas; características essenciais; outros aspectos de interesse.

· O principal aspecto básico e comum à maioria deles é a ampliação da interface com
setores não acadêmicos e a capacidade de responder a necessidade socialmente defini-
da de capacitação profissional. É um aspecto que na Europa, por exemplo, faz parte
dos princípios da Declaração de Bolonha, sendo mais explícito nos países em que
tradicionalmente essa tendência era marcante, como Espanha e Itália.

Um outro aspecto também comum aos programas é o perfil do profissional ao final do
curso, que pode ser assim resumido: aquele com capacidade de resolver problemas na
área da saúde pública.

· As características essenciais dos programas podem ser assim sintetizadas:

– Em todos os programas, o perfil profissional para o acesso é multidisciplinar, embo-
ra em alguns deles se dê maior preferência às profissões da área da saúde.
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– Na maioria dos programas, embora não haja exigência explícita, a clientela já deve
estar inserida no mercado de trabalho. Nos países europeus que estão passando
por modificações na estrutura da graduação, os programas de mestrado têm con-
teúdos e perfis profissionais muito diversificados, o que fez com que uma das
metas da Declaração de Bolonha seja desenvolver um sistema de graus compará-
veis e compreensíveis para estudantes e empregadores, em que fique clara a dife-
rença entre a graduação e a pós-graduação.14 Há várias iniciativas em curso para
definir resultados de aprendizado, habilidades e competências ao final tanto da
graduação quanto do mestrado (Bologna Process, 2003).

– Os conteúdos são transmitidos em módulos ou disciplinas, com predominância da
segunda forma. Nos EUA e no Canadá há predomínio do enfoque quantitativo.

– Os métodos pedagógicos são muito variados. Em alguns deles identifica-se uma
grande associação entre teoria e prática, percebida de forma indireta pelos con-
teúdos voltados para a inovação; no entanto, não foi possível perceber se há
algum distanciamento.

– Pudemos observar que a carga horária dos programas varia entre 500 e 1.400 horas.
Por isso, é possível imaginar que em alguns programas os conteúdos estariam sendo
oferecidos com caráter mais informativo do que formativo e os conteúdos considera-
dos obrigatórios não englobariam suficientemente os objetivos definidos.

· Além dos aspectos aqui destacados relacionados especificamente às experiências, é
interessante comentar alguns outros que ajudam a entender os contextos em que os
programas são oferecidos.

– Na América Latina, por exemplo, é a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) a
instituição que orienta sua cooperação na região na área de formação pós-graduada de
profissionais da saúde. E essa orientação se dá, mais recentemente, na lógica da Educa-
ção Permanente (EP), justificada pela rapidez com que esses profissionais se desatualizam
em relação às numerosas inovações na área. Recente documento da Opas (Davini,
Nervi & Roschcke, 2002) recorda que as reformas dos sistemas de saúde da região que
incluem processos de descentralização e desenvolvimento de novas práticas de gestão
significam a oportunidade para, de um lado, capacitar o maior número possível de
profissionais e, de outro, verificar se os enfoques educacionais então existentes são

14 Ver nota 6.
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adequados ou não. No mesmo documento é apresentado um estudo desenvolvido
entre os anos 2000 e 2001, em oito países da América Latina e Caribe, sobre o alcance
e os limites da implementação de projetos de capacitação na lógica da EP. Esse
estudo teve como ponto de partida algumas perguntas: quais são as característi-
cas das propostas de capacitação desenvolvidas e quais são os resultados da sua
implementação? Que fatores favoreceram ou não o desenvolvimento das pro-
postas? As propostas representaram importantes mudanças nas práticas de
capacitação que até então eram desenvolvidas nos serviços? Os processos de
capacitação conseguiram alcançar de maneira efetiva as mudanças nos serviços?

– Os projetos de capacitação desenvolvidos circunscreveram-se quer ao campo da
gestão local, regional ou central, quer ao da atenção primária, secundária e terciária,
com predominância da primeira em ambos os campos e com um forte compo-
nente de inversão e desenvolvimento institucional dos ministérios da Saúde nes-
ses países. Eram propostas modalidades de formação inovadoras e flexíveis, com
prioridade para a EP, com foco na melhoria do desempenho dos profissionais nas
funções que já ocupavam, e, em escala menor, na capacitação de novos profissio-
nais. No entanto, houve pouca sistematização téorico-metodológica durante o
desenvolvimento dos projetos. Observou-se que isso ocorreu nos países em que
tanto a produção do conhecimento como o debate sobre a educação de adultos,
popular e nas organizações, estão mais avançados. O estudo constatou também a
existência de informação pouco sistematizada sobre o impacto das formações na
mudança dos sistemas de saúde.

– De acordo com Brito (2000), as reformas na formação de profissionais para acom-
panhar as reformas dos sistemas de saúde na América Latina têm duas perspecti-
vas: a) preparar pessoal profissional e técnico para os serviços e b) melhorar o
desempenho dos profissionais já nos serviços. A formação proposta é generalista
para ambos os casos, respondendo a processos como extensão de cobertura e
criação de novos modelos de atenção.

– Quanto aos outros países, há relatos mostrando que nos últimos dez anos ocorre-
ram modificações da oferta de programas de mestrado em alguns países: aos tradi-
cionais MSc e MPH se junta o MBA, para formar profissionais de alto nível com
habilidades de gestão e direção, visando a atender às inovações ocorridas na área
da saúde que as novas tecnologias de informação e comunicação permitiram.
Como exemplos temos o Canadá, a Itália e a Espanha, já apresentados aqui.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos vem se fortalecendo a idéia de que a era do conhecimento leva à
absorção de novos formatos organizacionais e que grande parte desse processo está associado
à qualificação profissional e à qualidade dos conhecimentos produzidos. De acordo com
Catani, Oliveira e Dourado (2001:71), “na ótica empresarial tem prevalecido o entendimento
de que os novos perfis profissionais e os modelos de formação exigidos atualmente pelo
paradigma de produção capitalista podem ser expressos resumidamente, em dois aspectos:
polivalência e flexibilidade profissionais”. E para o desenvolvimento desse ‘profissional
multicompetente’ seria necessário identificar as habilidades cognitivas e competências sociais
para o exercício de diferentes profissões e, conseqüentemente, repensar os atuais programas
de formação. Para esses mesmos autores, os processos de reforma curricular podem ser vistos
sob dois prismas: a) o das universidades como “oxigenação dos componentes curriculares
(...), não se reduzindo às demandas e parâmetros do mercado de trabalho” (p. 77) e b) o da
política oficial dos anos 90, reduzindo a função social da educação ao ideário da preparação
para o trabalho em um mercado em plena mutação.

Na medida do possível, o trabalho que aqui apresentamos procurou refletir essa tendên-
cia, já em curso em grande número de países, e servir de contribuição ao aperfeiçoamento dos
programas e das propostas de reforma do sistema de pós-graduação hoje em curso no Brasil.

Quadro 1 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública -

América do Norte

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Canadá Mestrado em Saúde 
Comunitária com 
Dissertação 
(Universidade de 
Montreal). 

Formar indivíduos para 
contribuir na resolução de 
problemas de saúde da 
comunidade com base em uma 
compreensão global da saúde dos 
indivíduos e das comunidades e 
de suas interações com o meio 
ambiente social e físico. 

 

Fundamentos de ética em saúde 
pública, Pesquisa em saúde 
comunitária, Conceitos básicos 
em epidemiologia, Análise 
epidemiológica, Introdução à 
bioestatística, Introdução às 
teorias da medida, Análise de 
dados categoriais, Introdução aos 
modelos lineares, Análise 
multidimensional confirmativa, 
Análise multidimensional 
exploratória, Pesquisa qualitativa 
em saúde, Avaliação normativa, 
Modelização e avaliação, Pesquisa 
avaliativa, Ciências humanas e 
sociais em saúde pública, 
Organização dos serviços de 
saúde, Meio ambiente e saúde. 
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Quadro 1 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública -

América do Norte (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Canadá Mestrado em Saúde 
Comunitária com 
Estágio ou Trabalho 
Dirigido (Universidade 
de Montreal). 

Formar profissionais capazes de 
analisar o estado de saúde de 
uma população em função do 
conjunto de determinantes da 
saúde, estabelecer prioridades 
levando em conta o contexto 
social, conceber e desenvolver 
políticas, programas e 
intervenções para promover e 
proteger a saúde, bem como de 
prevenir os problemas de saúde, 
contribuir para a realização e 
avaliação de suas políticas, 
programas e intervenções e 
comunicar-se com os diretamente 
interessados. 

Fundamentos e ética em saúde 
pública, Ciências humanas e 
sociais em saúde pública, 
Organização dos serviços de 
saúde, Meio ambiente e saúde, 
Conceitos de base de 
bioestatística, Introdução à 
bioestatística, Conceitos básicos 
em epidemiologia, Análise 
epidemiológica, Práticas de saúde 
pública 

 

Canadá Mestrado em 
Administração de 
Serviços de Saúde 
(Universidade de 
Montreal) 

Formar gestores competentes que 
contribuam para o melhor 
funcionamento da sua 
organização, promovendo e 
melhorando a saúde e o bem-
estar dos indivíduos e da 
população; formar analistas, 
conselheiros e pesquisadores 
aptos a contribuir para uma 
melhor compreensão do 
funcionamento e desempenho 
das organizações e do sistema de 
saúde, assim como para o 
desenvolvimento de intervenções 
eficientes.   

Programa com dissertação - 
Metodologia de pesquisa, Análise 
do sistema de saúde, Pesquisa 
operacional em saúde (ou 
Introdução à bioestatística), 
Introdução à pesquisa qualitativa, 
Análise e interpretação de dados 
qualitativos (ou Tratamento de 
dados, Análise de dados 
categoriais, Introdução aos 
modelos lineares). 

Programa com trabalho dirigido - 
Instrumentos de gestão 
sociossanitária, Metodologia de 
pesquisa, Análise do sistema de 
saúde, Introdução à pesquisa 
qualitativa. 

Canadá MBA em Saúde 
(oferecimento 
conjunto: Universidade 
de Montreal e Escola de 
Altos Estudos 
Comerciais) 

Formar gestores aptos a: 
desenvolver liderança em um 
contexto multidisciplinar;  
gerenciar redes de 
estabelecimentos de saúde;  
enfrentar mudanças; inovar em 
um sistema em constante 
mutação; analisar o sistema de 
saúde nas dimensões 
organizacionais, econômicas, 
sociológicas, técnicas, 
epidemiológicas e jurídicas; 
avaliar as apostas e riscos; tomar 
decisões; implementar estratégias; 
avaliar os resultados. 

Gestão em saúde, Sistema de 
saúde, Trabalho do gestor e 
estrategista, Habilidades de 
gestão, Estrutura e processos 
administrativos, Estatística 
aplicada à gestão, Economia da 
saúde, Linguagem contábil, 
Controle orçamentário, Marketing 
nas organizações de saúde, 
Gestão do desempenho, Gestão 
financeira, Gestão estratégica de 
recursos humanos, Gestão 
estratégica, Gestão de operações e 
logística, Tecnologia de 
informação. 
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Quadro 1 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública -

América do Norte (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

EUA Mestrado em Saúde 
Pública (Escola de 
Saúde Pública Johns 
Hopkins) 

Preparar profissionais com 
conhecimentos e habilidades em 
várias disciplinas para definir, 
avaliar criticamente e resolver 
problemas no campo da saúde 
pública, que os tornem aptos a 
trabalhar de forma efetiva com o 
amplo espectro das questões de 
saúde pública. 

Estatística e computação, 
Estatística em saúde pública, 
Sistemas de informação em 
saúde, Princípios de 
epidemiologia, História da saúde 
pública, Resolução de problemas 
na saúde pública, Questões éticas 
na saúde pública. 

 

EUA Mestrado em Saúde 
Pública/MBA (Escola 
de Saúde Pública Johns 
Hopkins e Escola de 
Estudos Profissionais 
em Negócios e 
Educação Johns 
Hopkins) 

 

Transmitir conhecimentos e 
habilidades nos princípios da 
saúde populacional, assim como 
financiamento e gestão, para 
gerenciamento e liderança de 
agências e organizações de saúde. 

 

Saúde ambiental, Saúde de 
populações, Princípios de 
epidemiologia, Solução de 
problemas na saúde pública, 
Análise de objetivos, Métodos 
estatísticos, Gestão de 
organizações de saúde, Economia 
médica, Liderança moral, 
Contabilidade financeira, 
Economia médica, Seguros de 
saúde, Planejamento estratégico, 
Gestão financeira, Gestão de 
marketing, Comportamento 
organizacional, Integração da 
informação tecnológica, Prática 
clínica, Questões legais, 
Negociação. 

EUA Mestrado em Saúde 
Pública e MBA 
(Universidade da 
Califórnia, Berkeley)  

Dar proficiência nos aspectos da 
administração e de serviços nas 
áreas da saúde e indústrias de 
tecnologia. 

Saúde pública, Métodos 
epidemiológicos, Estatística, 
Contabilidade, Microeconomia, 
Introdução ao sistema financeiro, 
Comportamento organizacional, 
Marketing, Gerência operacional, 
Macroeconomia, Ética, 
Estratégias em contextos de 
globalização, Gestão estratégica 
de serviços de saúde. 

EUA Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
de Harvard) 

Enfatizar o aprendizado ativo e 
direto do estudante na busca de 
solução de problemas, com a 
aquisição de habilidades 
necessárias à prática da saúde 
pública.   

 

Bases éticas da prática em saúde 
pública, Prática em saúde da 
família e da comunidade, Prática 
de gestão de cuidados de saúde, 
Prática de saúde ocupacional, 
Prática de métodos quantitativos. 
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Quadro 1 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública -

América do Norte (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdo Obrigatório 

México Mestrado em Saúde 
Pública (Instituto 
Nacional de Saúde 
Pública) 

Formar profissionais da saúde 
pública capazes de planejar, 
organizar, dirigir e avaliar planos 
e programas dirigidos à 
prevenção e ao controle de 
necessidades e danos à saúde, 
assim como de identificar 
necessidades e riscos que 
permitam melhores decisões na 
implementação de ações de 
saúde.  

 

Bases éticas e filosóficas em saúde 
pública, Ciências sociais em 
saúde pública, Ciências do 
comportamento em saúde 
pública, Organização dos sistemas 
de saúde, Administração em 
saúde, Epidemiologia, 
Bioestatística básica e 
processamento de dados, 
Fundamentos de saúde 
ambiental, Metodologia de 
pesquisa em administração em 
saúde. 

México Mestrado em Gerência 
e Direção em Saúde 
(Instituto Nacional de 
Saúde Pública) 

Formar profissionais para um 
bom desempenho em cargos de 
direção no setor público ou 
privado, ou como alto 
funcionário de instituições 
dedicadas ao campo da saúde, 
com o desenvolvimento da 
docência e pesquisa em 
instituições acadêmicas e de 
pesquisa.  

Bases éticas e filosóficas em saúde 
pública, Organização dos sistemas 
de saúde, Legislação em saúde, 
Administração em saúde, 
Epidemiologia, Bioestatística 
básica e processamento de dados, 
Direção e liderança, Metodologia 
de pesquisa em sistemas e 
serviços de saúde. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Dinamarca Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
de Aarhus) 

Formar profissionais para avaliar 
com base científica a qualidade e 
validade da existência de 
evidências e produzir evidências 
de forma sistemática, de modo a 
otimizar o planejamento e a 
gestão em serviços de saúde e 
sociais. 

Epidemiologia, Bioestatística, 
Métodos quantitativos e 
qualitativos, Teoria da ciência e 
ética, Condições de vida e saúde, 
Organização, gestão e economia 
dos serviços sociais e de saúde, 
Prevenção de doenças e 
promoção da saúde. 

Espanha Mestrado em 
Administração e 
Direção de Serviços de 
Saúde (Instituto de 
Educação Continuada) 

Formar profissionais que estejam 
em condições de realizar com 
êxito o planejamento, a 
organização, gestão e avaliação de 
um serviço de saúde, que 
conheçam os fundamentos 
políticos, sociais, jurídicos e 
econômicos do sistema de saúde, 
além dos princípios da 
administração e direção sanitária; 
adquiram atitudes e destreza 
necessárias para gerenciar serviços 
de saúde; manejem técnicas e 
metodologias mais comuns na 
gestão clínica e sanitária; 
disponham de habilidades 
precisas para poder examinar 
criticamente o sistema local de 
saúde; sejam capazes de implantar 
processos de mudança, 
trabalhando em equipe e em 
situações de grande incerteza; 
possuam conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias 
para tomar decisões informadas 
no âmbito da organização de 
saúde. 

Saúde pública, Sociologia da 
saúde, Marco jurídico em saúde, 
Economia da saúde, Política de 
saúde e planejamento estratégico, 
Bioética, Marketing sanitário, 
Técnicas de análise quantitativa 
aplicada à gestão sanitária, 
Epidemiologia clínica, Avaliação 
econômica, Sistemas de 
informação em saúde, Pesquisa 
em serviços de saúde, Arquitetura 
sanitária, Financiamento, 
Organização e gestão, 
Contabilidade e análise de 
estados financeiros, Gestão e 
controle econômico-financeiro, 
Administração em saúde: 
inovação organizativa e 
tecnológica, Gestão clínica, 
Gestão da qualidade assistencial, 
Análise de decisões, Estratégias e 
habilidades para a liderança e 
motivação, Documentação 
científica e medicina baseada em 
evidências, Gestão do 
conhecimento e comunicação. 

 

Espanha Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
Pompeu Fabra) 

Contribuir para a formação de 
profissionais especializados no 
âmbito da saúde pública, assim 
como proporcionar a formação 
docente complementar; 
proporcionar as habilidades 
necessárias para identificar, 
caracterizar e avaliar os problemas 
de saúde pública em um contexto 
multidisciplinar.  

Fundamentos de saúde pública, 
Estatística de saúde pública, 
Princípios de epidemiologia, 
Saúde ambiental e do trabalho, 
Saúde e sistema de saúde, Saúde 
e sociedade, Métodos de estudo 
em saúde pública, Promoção da 
saúde. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Espanha Mestrado Universitário 
em Economia da Saúde 
e Direção de 
Instituições Públicas 
(Universidade de 
Granada e Escola 
Andaluza de Saúde 
Pública) 

Desenvolver em uma perspectiva 
multidisciplinar os 
conhecimentos, habilidades e 
atitudes que capacitem os 
participantes para a direção, 
organização e gestão de centros 
de saúde. Formar profissionais 
que conheçam os fundamentos 
da economia da saúde e da 
economia das organizações e 
instituições de saúde; sejam 
capazes de analisar e 
compreender as políticas de 
saúde e os sistemas de saúde com 
diferentes enfoques e marcos 
conceituais; conheçam os 
fundamentos políticos, sociais, 
jurídicos e econômicos do 
sistema de saúde; conheçam os 
princípios, modelos e enfoques 
de direção, organização e gestão 
dos serviços de saúde; adquiram 
métodos, técnicas e instrumentos 
precisos para analisar as 
organizações de saúde, planejar e 
dirigir os serviços, gerenciar seus 
recursos humanos e econômicos 
e avaliar os resultados com 
critérios de qualidade, eficácia e 
eficiência. Fomentar atitudes de 
responsabilidade individual, 
trabalho em equipe, iniciativa e 
caráter empreendedor, assim 
como o compromisso com os 
valores de eficiência, eqüidade e 
solidariedade. 

Introdução à economia, 
Economia pública, Economia da 
saúde, Avaliação econômica de 
tecnologias de saúde, Política e 
gestão de saúde, Financiamento, 
Organização e direção estratégica 
de organizações de saúde, Gestão 
de organizações de saúde, 
Experiências e inovações em 
gestão, Marketing de serviços de 
saúde, Gestão clínica e gestão de 
processos, Sistemas de 
informação e gestão de pacientes, 
Contabilidade e gestão 
orçamentária em centros de 
saúde, Relações de trabalho no 
sistema nacional de saúde, 
Sistemas de retribuição, Carreira 
profissional e incentivos nas 
organizações de saúde, Estatística, 
Epidemiologia e resultados em 
saúde, Métodos quantitativos e 
estatísticos de gestão empresarial, 
Metodologia de redação 
científica. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Espanha Mestrado Universitário 
em Saúde Pública e 
Gestão de Serviços 
Sociais e de Saúde 
(Escola Andaluza de 
Saúde Pública) 

Formar profissionais capazes de 
compreender o conceito e as 
funções da saúde pública a partir 
da análise da sua evolução 
histórica e da avaliação crítica dos 
modelos existentes na atualidade; 
de analisar e compreender de 
maneira integral a situação atual 
dos sistemas de bem-estar, de 
saúde e sociais na Andaluzia, 
Espanha, Europa e América 
Latina; de conhecer o estado 
atual e realizar análise das 
políticas públicas com especial 
ênfase nos setores Saúde e Social; 
de analisar e intervir sobre a 
situação de saúde das populações 
e identificar os principais 
problemas, seus determinantes e 
as necessidades dos diferentes 
grupos populacionais, na ótica da 
saúde pública; de conhecer e usar 
métodos e técnicas de pesquisa 
epidemiológica e social, aplicáveis 
em saúde pública e gestão de 
serviços para compreender e 
modificar as situações 
indesejáveis de saúde e adequar 
os estilos e procedimentos da 
gestão dos serviços; de 
compreender as bases e usar os 
métodos e técnicas necessários 
para analisar as organizações, 
planejar e dirigir os serviços, 
gerenciar recursos humanos e 
econômicos e avaliar intervenções 
e programas; de desenvolver e 
fortalecer uma atitude 
responsável individual e de 
liderança efetiva na organização 
social e de saúde.  

Sistemas e políticas de saúde e 
bem-estar, Métodos de pesquisa 
em saúde pública, Gestão de 
serviços sociais e de saúde, Saúde 
pública na perspectiva da 
promoção da saúde. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Espanha Mestrado em 
Administração em 
Saúde (Escola Nacional 
de Saúde do Instituto 
de Saúde Carlos III)  

Formar profissionais capazes de 
entender os fundamentos 
científicos das disciplinas 
relacionadas com a direção e 
administração em saúde, adquirir 
visão estratégica e capacidade 
analítica para compreender, 
avaliar, pesquisar, formular 
alternativas diante de problemas, 
desenvolver iniciativas, 
ferramentas e habilidades para 
responder aos principais 
processos e desafios colocados e 
assimilar os instrumentos e 
hábitos de autoformação que 
facilitarão sua atividade futura. 

Fundamentos de saúde pública e 
administração em saúde, Marco 
político, social e normativo, 
Marco econômico e introdução à 
economia do bem-estar, Sistemas 
de saúde e planejamento em 
saúde, Fundamentos de 
estatística, Epidemiologia e 
demografia, Análise econômica e 
contábil orientada para a gestão, 
Economia da saúde e avaliação 
econômica, Gestão de recursos 
humanos, Direção e controle 
econômico-financeiro, Funções 
de produção, Logística e 
processos críticos horizontais, 
Processos de direção e sistemas 
de informação para a gestão 
aplicada, Novas tendências em 
gestão de recursos humanos, 
Avaliação econômica e decisão 
clínica, Planejamento e gestão de 
contratos, Gestão orçamentária e 
administração pública, Modelos 
de organização, Gestão da 
qualidade e mudanças 
tecnológicas, Novos paradigmas 
na gestão clínica. 

Espanha Mestrado em Saúde 
Pública (Escola 
Nacional de Saúde do 
Instituto de Saúde 
Carlos III) 

Capacitar os participantes para 
descrever, analisar e interpretar 
problemas epidemiológicos e 
sociais no âmbito da saúde 
pública; para desenvolver 
estratégias de promoção da saúde 
e prevenção de doenças; para 
conhecer os elementos do 
planejamento e gestão dos 
serviços de saúde e para 
desenvolver e interpretar 
corretamente pesquisas no campo 
da saúde. 

Introdução à saúde pública, 
Métodos quantitativos, Doenças 
infecciosas, Promoção da saúde, 
Saúde ambiental, ocupacional e 
alimentar, Planejamento em 
saúde, Administração e gestão em 
saúde, Medicina preventiva 
hospitalar. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Espanha Mestrado em Saúde 
Pública e Gestão em 
Saúde (Escola 
Valenciana de Estudos 
para a Saúde)  

Capacitar para a saúde pública 
nacional e internacional por 
meio dos instrumentos de 
estatística, informática e 
epidemiologia avançada, 
habilitando para avaliar, 
gerenciar e planejar serviços de 
saúde e sociais e preparando para 
gestão hospitalar, incluindo 
qualidade hospitalar. 

 

Saúde pública, Saúde pública 
internacional, Sociologia da 
saúde, Administração e legislação 
sanitária, Estatística, informática 
e demografia aplicadas, 
Epidemiologia e métodos 
epidemiológicos avançados, 
Planejamento, gestão e avaliação 
em saúde e serviços sociais, 
Promoção e educação para a 
saúde, Saúde do meio ambiente, 
Medicina preventiva hospitalar. 

Espanha Mestrado em Saúde e 
Meio Ambiente 
(Centro Universitário 
de Saúde Pública - 
Universidade 
Autônoma de Madrid) 

Transmissão de conhecimentos, 
atividades e habilidades no uso 
de técnicas de controle e 
avaliação dos fatores de risco 
ambiental.  

 

Introdução à saúde ambiental, 
Epidemiologia ambiental, 
Princípios de toxicologia 
ambiental aplicada, Alimentação 
e saúde pública, Análise 
geográfica e temporal do meio 
ambiente, Avaliação do impacto 
ambiental em saúde, Gestão 
ambiental na empresa na 
perspectiva da qualidade total, 
Crise ecológica, Saúde e educação 
ambiental.  

Espanha Mestrado em Segurança 
e Saúde no Trabalho e 
Prevenção de Riscos 
(Centro Universitário 
de Saúde Pública - 
Universidade 
Autônoma de Madri)  

Formar profissionais aptos a 
estabelecer o marco geral das 
condições de trabalho e saúde; 
avaliar riscos e estabelecer 
medidas preventivas; a identificar 
as condições ambientais e físicas 
do local de trabalho; a 
determinar os fatores 
ergonômicos e psicossociais dos 
postos de trabalho; a fazer a 
aproximação entre a análise da 
saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores; a utilizar os 
métodos de pesquisa aplicáveis 
na saúde do trabalhador; a 
conhecer e aplicar o âmbito 
legislativo e do trabalho; a 
planejar, programar e gerenciar a 
segurança e saúde do 
trabalhador. 

Condições de trabalho e saúde, 
Legislação, Seguridade, Higiene, 
Ergonomia e psicosociologia 
aplicada, Formação e técnicas de 
comunicação, Medicina do 
trabalho, Técnicas afins ao meio 
ambiente, Gestão da prevenção.  
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Espanha Mestrado em 
Epidemiologia Aplicada 
(Centro Nacional de 
Epidemiologia e Escola 
Nacional de Saúde do 
Instituto de Saúde 
Carlos III) 

Formar pessoal de saúde pública 
no campo da epidemiologia 
aplicada, orientada para a 
resolução de problemas; reforçar 
a capacidade de resposta das 
administrações sanitárias aos 
problemas de vigilância 
epidemiológica e às emergências 
em saúde pública (epidemias, 
desastres naturais ou 
provocados); reforçar a 
capacidade de avaliar a 
efetividade das atividades e 
programas de promoção da saúde 
e prevenção de doenças crônicas 
em nível nacional, autonômico, 
provincial e local; promover e 
incentivar a formação continuada 
em epidemiologia fortalecendo o 
processo epidemiológico, de 
comunicação e profissionalização. 

Fundamentos de epidemiologia, 
Introdução à vigilância da saúde 
pública, Análise epidemiológica 
em vigilância, Estatística aplicada, 
Epidemiologia especial, 
Estratégias em saúde pública, 
Comunicação em saúde pública. 

 

Espanha Mestrado em Direção e 
Gestão de Serviços de 
Saúde (Universidade de 
Alcalá)  

Facilitar a formação de alto nível 
no âmbito sanitário, centrando-se 
especificamente nos aspectos 
relativos à gestão, de maneira a 
dotar os participantes dos 
conhecimentos e habilidades 
necessários para enfrentar as 
exigências e os desafios que se 
produzem nesse âmbito. 

Introdução à seguridade social, 
Técnicas atuariais de previsão 
social, O setor Saúde, Introdução 
geral à gestão, Gestão assistencial, 
Gestão dos serviços de suporte, 
Gestão da qualidade, Temas 
emergentes, Desenvolvimento 
diretivo, Âmbito internacional. 

 

Espanha Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
de Santiago de 
Compostela) 

Formar e preparar profissionais 
com bases e ferramentas para 
lograr maior eficiência no 
emprego dos recursos humanos e 
materiais postos a serviço da 
atenção à saúde.   

Bioestatística e informática, 
Método epidemiológico, 
Epidemiologia especial, Modelos 
de saúde e seguridade social, 
Administração e gestão em saúde, 
Planejamento e gestão de serviços 
sócio-sanitários, Qualidade em 
centros hospitalares, Segurança e 
higiene hospitalar, Bioética, 
Deontologia e direito sanitário. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Espanha Mestrado em Saúde 
Pública e Gestão de 
Serviços de Saúde 
(Universidade Miguel 
Hernandez) 

Formar profissionais capazes de 
incorporar em sua prática 
habilidades e atitudes que 
favoreçam a intervenção e a 
pesquisa no campo da saúde 
pública, assim como de 
compreender os aspectos 
conceituais e metodológicos da 
saúde pública, do planejamento 
em saúde e da gestão de serviços 
de saúde. 

 

Conceitos básicos de saúde 
pública, História da saúde 
pública, Informação e 
documentação científica, 
Estratégias de promoção e 
educação para a saúde, Estatística 
aplicada à saúde, Fundamentos 
epidemiológicos, Desenho de 
protocolos de pesquisa, 
Planejamento, gestão e avaliação 
em saúde, Metodologia de 
pesquisa em saúde pública. 

Finlândia Mestrado em Saúde 
Pública (Escola de 
Saúde Pública da 
Universidade de 
Tampere) 

Familiarizar os estudantes com o 
campo multidisciplinar da saúde 
pública.  

 

Perspectiva em saúde pública, 
Gerontologia e envelhecimento 
populacional, Saúde mental, 
História e sociologia da saúde, 
Pesquisa social, Política social e 
de saúde, Métodos em economia 
da saúde, Introdução à saúde 
ocupacional, Teoria e avaliação 
da promoção da saúde, 
Epidemiologia de doenças 
infecciosas e crônicas, 
Epidemiologia, Estatística 
computacional e Pesquisa 
qualitativa. 

Inglaterra Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
de Londres)  

Os objetivos do programa estão 
relacionados às opções de curso: 
prover o aluno de conhecimentos 
e habilidades necessárias para 
melhorar a saúde da população; 
dar-lhe bases para a pesquisa e 
prática no ambiente e na saúde; 
provê-lo de bases teóricas da 
promoção da saúde a formulação 
de políticas de promoção e 
avaliação de programas de 
promoção, de bases teóricas e 
instrumentais para a 
compreensão da gestão 
estratégica de serviços de saúde e 
de conhecimentos e métodos 
usados em estudos sobre sistemas 
e serviços de saúde.  

Estatística básica para a saúde 
pública e políticas, Epidemiologia 
básica, Introdução à economia da 
saúde e princípios de pesquisa 
social. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Itália Mestrado em Promoção 
da Saúde e Educação 
em Saúde 
(Universidade de 
Estudos de Perugia) 

Formar profissionais aptos a 
coordenar e avaliar ações de 
promoção da saúde em nível 
regional e local; a elaborar, 
coordenar e avaliar projetos de 
educação em saúde na 
perspectiva da promoção da 
saúde; a elaborar, coordenar e 
avaliar, em rede, projetos de 
educação em saúde na 
perspectiva da promoção da 
saúde; a elaborar e gerenciar 
sistemas de informação e centros 
de documentação de suporte à 
promoção da saúde e educação 
em saúde no contexto dos 
serviços de saúde; a ativar e 
apoiar a melhoria contínua da 
qualidade dos serviços envolvidos 
em ações de promoção da saúde e 
em projetos de educação em 
saúde; a coordenar e apoiar 
projetos multidisciplinares de 
pesquisa para a análise e 
avaliação de necessidades e 
demandas de saúde no campo da 
promoção e da educação em 
saúde; a elaborar e apoiar 
processos de formação em serviço 
para profissionais envolvidos nas 
ações de promoção da saúde e 
projetos de educação em saúde.  

Fundamentos e organização da 
promoção e educação em saúde, 
Prática em promoção e educação 
em saúde: programação e 
pesquisa, comunicação e 
aprendizagem, animação e 
avaliação, Gestão de programas 
de promoção da saúde e 
educação em saúde: alguns 
instrumentos. 

 

Itália Mestrado em Controle 
de Azienda de Saúde 
(Universidade de 
Estudos La Sapienza) 

Fornecer instrumentos 
conceituais e métodos de análise 
para a avaliação e controle das 
atividades no âmbito dos sistemas 
complexos de saúde, com o 
objetivo de favorecer a integração 
das diversas funções de gestão 
empresarial pública. 

Estatística, Demografia, 
Epidemiologia, Economia, 
Informática, Modelos 
organizacionais na área pública, 
Gestão da empresa pública de 
saúde enquanto um sistema 
complexo, Gestão clínica e seus 
instrumentos, Processo de 
programação, gestão e avaliação 
na azienda de saúde, 
Necessidades de saúde e recursos 
existentes, Sistema de informação 
na azienda de saúde. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Itália Mestrado em 
Comunicação em 
Saúde Pública (Centro 
de Formação 
Permanente e 
Atualização do Pessoal 
do Sistema de Saúde) 

Fornecer metodologias e 
instrumentos de elaboração e 
gestão eficaz da comunicação em 
saúde pública, melhorando a 
capacidade de oferecer apoio e 
consultoria aos profissionais de 
saúde e à sociedade. 

 

Processos de comunicação verbal 
e não verbal, Obstáculos à 
comunicação eficaz, Habilidade 
específica na relação interpessoal 
com o usuário, Escuta ativa, 
comunicar para mudar o estilo de 
vida, Instrumentos e jogos para 
mudar comportamentos, 
Marketing de saúde, Elementos 
de sociologia e antropologia 
médica, Promoção e educação em 
saúde, Planejamento da 
avaliação, Desenvolvimento de 
projetos e instrumentos 
audiovisuais para promover a 
saúde, Comunicação em 
situações patológicas (afetivas, 
fumo, álcool, drogas, doping, 
anorexia, bulimia, obesidade e 
jogo de azar), Percepção do risco 
e modelos teóricos de 
comunicação do risco, Liderança, 
gestão de conflitos, dinâmica de 
grupo, Gestão do estresse. 

Itália Mestrado em Promoção 
e Educação para a 
Saúde (Centro de 
Formação Permanente 
e Atualização do Pessoal 
do Sistema de Saúde) 

Transmitir metodologias e 
instrumentos sobre temas de 
educação em saúde para a 
elaboração, coordenação e gestão 
de intervenções no setor Saúde.  

 

Modelos culturais relativos aos 
conceitos de saúde e doença, 
Princípios de promoção da saúde, 
Modelos e abordagens em 
educação em saúde, Metodologia 
de elaboração de intervenção em 
educação e promoção da saúde, 
Avaliação de intervenções em 
educação e promoção da saúde, 
Promoção da saúde como 
processo comunicativo, Papel das 
instituições locais e de 
voluntariado, Documentação em 
educação em saúde, Banco de 
dados, análise crítica e 
interpretação de pesquisas 
realizadas, Centros de 
documentação. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Itália Mestrado em Gestão de 
Serviços de Saúde 
(Centro de Formação 
Permanente e 
Atualização do Pessoal 
do Sistema de Saúde) 

Formar profissionais capazes de 
analisar o processo de 
empresariamento da saúde; de 
utilizar os instrumentos para 
responsabilização e envolvimento 
dos profissionais; de aplicar as 
principais técnicas de 
planejamento em saúde; de 
definir mercado e especialmente 
as principais características que 
regulam o mercado em saúde: 
eficácia, eficiência e eqüidade; de 
programar o orçamento e utilizar 
os relatórios como instrumento 
de otimização dos recursos; de 
gerenciar recursos humanos; de 
aplicar o sistema de avaliação 
para os profissionais de saúde; de 
identificar as prioridades a serem 
enfrentadas para a melhoria 
contínua da qualidade.  

Gestão e organização da azienda 
de saúde, Processos de 
comunicação verbal e não-verbal, 
Economia em saúde e economia 
da saúde, demanda e produção 
da saúde, Papel da avaliação 
econômica em saúde, Sistema de 
informação territorial e 
hospitalar, Sistema DRG, Gestão 
de recursos humanos, Custos, 
orçamento, Benchmarking, 
Qualidade em saúde, Acreditação 
e sistemas de qualidade, 
Avaliação de tecnologia, 
Avaliação de programas, projetos 
e serviços. 

 

Itália Mestrado em Melhoria 
da Qualidade dos 
Serviços de Saúde 
(Centro de Formação 
Permanente e 
Atualização do Pessoal 
do Sistema de Saúde) 

 

Fornecer os conhecimentos 
metodológicos e desenvolver as 
habilidades para promover, 
elaborar, coordenar e avaliar 
autonomamente políticas e 
programas de melhoria contínua 
da qualidade; desenvolver 
competências para conceber e 
organizar sistemas de qualidade, 
com o objetivo de responder às 
mudanças e ao desenvolvimento 
que vive cada região e, em 
particular, cada azienda de saúde.   

 

Introdução à qualidade, 
Dimensões da qualidade, 
Atenção à saúde baseada em 
evidências, Organização do 
sistema de qualidade em uma 
azienda de saúde, Qualidade 
percebida, gestão eficaz da 
comunicação, Carta de serviços, 
gestão por processos, 
instrumentos de gestão por 
projeto e da qualidade, 
Indicadores e padrões, 
acreditação e certificação ISO, 
Avaliação tecnológica, Gestão 
econômico-financeira, Sistema 
DRG, Gestão de risco. 
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Quadro 2 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública  (continuação)

Quadro 3 – Principais características de Programas de Mestrado na área de Saúde Pública -

América do Sul e Central

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Portugal Mestrado em Saúde 
Pública (Escola 
Nacional de Saúde 
Pública)  

Formar profissionais aptos a 
reunir, analisar e apresentar com 
rigor o estado atual do 
conhecimento sobre as principais 
questões da saúde pública; a 
participar no planejamento, 
execução e avaliação de ações 
concretas no sistema de saúde 
português; a contribuir, como 
profissional e cidadão, para a 
melhoria da saúde e dos sistemas 
de saúde tanto no país como no 
conjunto da Europa e, sempre 
que a oportunidade se 
apresentar, num âmbito ainda 
mais ampliado, particularmente 
nos países de língua oficial 
portuguesa; a refletir e avaliar 
crítica e continuamente sua 
prática profissional; a produzir 
novos conhecimentos através da 
sua participação em estudos de 
investigação em saúde pública. 

Introdução à saúde pública, 
Epidemiologia, Estatística, 
Sociologia da saúde, Introdução à 
informação e à investigação em 
saúde, Economia da saúde, 
Introdução à promoção e à 
proteção da saúde, Ambiente e 
saúde, Políticas de saúde, 
Introdução à política e 
administração de saúde. 

 

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Argentina Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
de Buenos Aires) 

Formar recursos humanos com 
capacidade de enfocar a saúde 
pública como campo 
interdisciplinar, inter e extra-
setorial; de reconhecer a 
relevância de considerar os atores 
sociais, suas representações e 
práticas no campo da saúde 
pública; de avaliar as 
características atuais e tendências 
de processos sociais, econômicos 
e ambientais e políticos na sua 
relação com as condições de vida 
e saúde com o conjunto social; de 
propor linhas de ação de redução 
de riscos selecionados de adoecer 
e morrer; de promover a pesquisa 
em saúde pública nos seus 
diferentes componentes; de 
resolver os problemas de saúde 
mediante o enfoque de 
planejamento-programação-
execução-avaliação.  

Situação de saúde e 
determinantes da saúde-doença, 
Transição e mudança em saúde, 
Recursos, sistemas e serviços de 
saúde. 
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Quadro 3 – Principais características de programas de mestrado na área de saúde pública -

América do Sul e Central (continuação)

País Nome do Curso Objetivos Conteúdos Obrigatórios 

Argentina Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
Nacional de Rosário) 

Formar profissionais com 
capacidade para pesquisar e 
utilizar conhecimentos científicos 
para a resolução de problemas no 
campo da saúde pública; para 
aprofundar o conhecimento dos 
fundamentos teórico-
metodológicos das disciplinas 
que conformam o campo 
específico da saúde pública, em 
particular em epidemiologia, 
planejamento e gestão de serviços 
de saúde e políticas de saúde; 
para promover o 
desenvolvimento de uma atitude 
analítica, crítica e criativa em 
relação aos problemas colocados 
pelo seu campo de atuação. 

Epidemiologia, Estatística, 
Demografia, Modelos de gestão e 
organizações de saúde, Gestão de 
serviços de saúde, Teoria e 
métodos de planejamento em 
saúde, Estado, direitos sociais e 
saúde, Modelo e financiamento 
de sistemas de saúde, Economia 
da saúde, Políticas de saúde no 
marco das políticas sociais, 
Metodologia de pesquisa. 

Colômbia Mestrado em Saúde 
Pública (Universidade 
de Antioquia) 

Formar profissional capaz de 
interpretar os problemas de 
saúde e neles intervir, orientado 
para o exercício da autogestão e 
da autoformação, proativo, capaz 
de trabalhar em equipe e com 
responsabilidade social, e de 
aplicar de maneira criativa os 
avanços dos distintos campos 
disciplinares e do conhecimento 
para a solução de problemas 
comunitários e institucionais. 

Situação de saúde pública no 
país, Determinantes ideológicos, 
éticos, econômicos, políticos e 
administrativos, Condições gerais 
de execução do sistema de 
prestação de serviços de saúde. 

Cuba Mestrado em Saúde 
Pública (Escola 
Nacional de Saúde 
Pública de Cuba)  

Desenvolver, com enfoque 
humanista e ético, métodos e 
procedimentos das ciências da 
saúde pública na gerência dos 
sistemas e serviços de saúde; 
aplicar os fundamentos 
científicos da saúde pública no 
desenho e na execução de 
pesquisas que permitam ao 
profissional analisar o estado de 
saúde da população e os fatores 
que o determinam, assim como 
propor alternativas de solução de 
acordo com os recursos 
disponíveis. 

Saúde pública, Epidemiologia, 
Estatística e demografia, 
Metodologia de pesquisa, 
Sistemas e serviços de saúde, 
Economia da saúde, Políticas, 
planos e programas, Promoção da 
saúde, Gestão dos serviços de 
saúde, Avaliação e controle em 
saúde. 
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Escola Valenciana de Estudos para a Saúde, Espanha
http://www.san.gva.es/ (acesso em 28/05/2004)

Instituto de Educação Continuada, Espanha
http://www.mastermas.com/masters/Master-en-Administracion-y-Direccion-de-Servicios-
Sanitarios-104511.HTML (acesso em 29/05/2004)
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Instituto Nacional de Saúde Pública, México
http://www.insp.mx/ (acesso em 13/07/2004)

Instituto de Saúde Carlos III, Espanha
http://www.isciii.es/publico/drvisapi.dll?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=5922
&preview=false&type=Folder (acesso em 15/06/2004)

Universidade Autônoma de Madrid, Espanha
http://www.uam.es/otroscentros/saludpublica/cusp/msma.htm (acesso em 15/07/2004)

Universidade de Aarhus, Dinamarca
http://www.mph.au.dk/Indexeng.htm (acesso em 15/06/2004)

Universidade de Antioquia, Colômbia
http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/ContenidosHtm/Docencia/Maestria.htm (acesso em 01/06/2004)

Universidade de Berkeley, Estados Unidos da América
http://sph.berkeley.edu:7133/degrees/degreeprog/ (acesso em 28/05/2004)

Universidade de Buenos Aires, Argentina
http://www.fmed.uba.ar/ (acesso em 29/05/2004)

Universidade de Estudos La Sapienza, Itália
http://www.dssp.uniroma1.it/istig/master/bandomaster.htm (acesso em 28/05/2004)

Universidade de Estudos de Perugia, Itália
http://www.unipg.it/~dipigmed/attivita’/master_pr_salute.html (acesso em 28/05/2004)

Universidade de Harvard, Estados Unidos da América
http://www.hsph.harvard.edu/mph/ (acesso em 29/05/2004)

Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos da América
http://www.jhsph.edu/academics/MPH/ (acesso em 29/05/2004)

Universidade de Londres (London School of Hygiene and Tropical Medicine)
http://www.lshtm.ac.uk/prospectus/masters/msph.html (acesso em 15/06/2004)

Universidade de Montreal, Canadá
 http://www.mdas.umontreal.ca/etudes/deuxieme_cycle.htm#225 (acesso em 03/06/2004)

Universidade Nacional de Rosário, Argentina
http://www.unr.edu.ar/posgrados.htm (acesso em 25/06/2004)

Universidade Pompeu Fabra, Espanha
http://www.upf.edu/cexs/3rcicle/master/cast/ index.htm (acesso em 25/06/2004)


