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DISCIPLINA

Tópicos Especiais em Política, Planejamento e Administração em Saúde:

Economia Política do Setor Saúde no Brasil do Século XXI: Conflito Distributivo, Interesses,
Ideologias e Poder – Estado, Política Pública e Grandes Grupos Econômicos
EMENTA

A disciplina parte do pressuposto de que as atividades econômicas na saúde são social e historicamente
caracterizadas, inscrevem-se em relações sociais, e os mercados constituídos em torno de suas
dimensões (industriais, comerciais, de prestação de serviços e de gestão) são politicamente instituídos, e
repercutem no alcance das políticas públicas.
Apresenta e discute os resultados finais da pesquisa “Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS),
Inovação e Dinâmica Capitalista: Desafios Estruturais para a Construção do Sistema Universal no Brasil”
(Projeto CNPQ Nº405077/2013-0) no contexto do atual processo de degradação do Estado brasileiro e
desintegração das políticas sociais, e a partir destes conteúdos propõe refletir sobre uma agenda de
investigação sobre a Economia Política do Setor Saúde no Brasil do Século XXI.
Oferece aos participantes uma oportunidade de aprofundamento de conceitos e marcos analíticos
baseados no referencial teórico-conceitual da Economia Política, com ênfase nos conceitos de
financeirização, privatização e conflito distributivo, propiciando a ampliação de rede de estudos com o
objetivo de fortalecer o processo de Explicação-Interpretação -Intervenção sobre o Setor Saúde brasileiro
na atualidade.
PROGRAMA:
- O Estado brasileiro “em decomposição”: austeridade, ajuste fiscal e desintegração das políticas sociais
- Os grandes grupos econômicos do setor saúde: financeirização, privatização e ativismo político
- Economia Política do Setor Saúde no Século XXI: agenda de ensino, pesquisa e ação política

AVALIAÇÃO: apresentação do certificado de participação no minicurso no 12º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva - ABRASCO e resenha crítica de 4/5 páginas de uma das três mesas-redondas.
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