Evolução das Políticas de Saúde no Brasil – Período de 1500 – LEGISLAÇÃO DO SUS
Produção: Equipe Pedagógica Gran Cursos Online

EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL - PERÍODO DE 1500

Obs.:
para o estudo da evolução das políticas de saúde no Brasil, faz-se necessário correlacionar os fatos históricos às respectivas datas de acontecimento.
1500 – Marco Histórico da Colonização
Devido ao contato da população do Brasil com os colonizadores, o período foi
marcado pela propagação de doenças que aqui não existiam; doenças essas
trazidas pelos próprios colonizadores. Na época, não existia uma política de controle para a disseminação dessas doenças.
Apesar da chegada do governo Português ao Brasil, não havia qualquer
assistência ou benefício direcionado à saúde da população. A assistência à
saúde limitava-se aos próprios recursos da terra (as plantas ou ervas consumidas), bem como aos conhecimentos empíricos dos curandeiros.
Com a vinda da Família Real ao Brasil, criou-se uma estrutura sanitária
mínima, o que possibilitava atendimento às pessoas que chegavam à cidade
do Rio de Janeiro. Dessa forma, estabeleceu-se um controle à propagação de
doenças.
Período 1800

ANOTAÇÕES

No período de 1800, as atividades de saúde pública se limitavam ao “controle de navios e saúde dos portos” (também “separação dos portos” ou “controle dos portos”). As pessoas que chegavam aos portos apresentando algum
sinal de doença eram submetidas a um período de quarentena. Esse controle
era realizado por Dr. Manoel Vieira da Silva, que estabeleceu os conceitos de:
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Endemia: doença que está sob controle. Para se estabelecer o controle,
faz-se necessário três fatores:
• conhecimento da doença;
• local e período de acometimento da doença; e
• número de casos da doença.
Epidemia
Pandemia

Obs.:
tais conceitos, diferentemente dos atuais, foram estabelecidos com base
nos estudos de Dr. Manoel Vieira da Silva.
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Obs.:
Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos
Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora
Andréia Paula Severiano.
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