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DISCIPLINA 

Repensando o planejamento de saúde: reflexões a partir de um olhar crítico para a história do campo 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

A área de planejamento de saúde no Brasil (e na América Latina) é bastante heterogênea, comportando diferentes visões, concepções e 
perspectivas. Esta disciplina pretende realizar uma (re)visita a trajetória de discussão de diferentes abordagens e propostas metodológicas 
ao longo do tempo. Ela almeja oferecer uma visão crítica e um painel dos diversos modos de pensar o planejamento de saúde. Os 
conteúdos se dividem entre os 10 encontros conforme indicação abaixo: 

Aula 1: Sobre o contexto do surgimento do planejamento em saúde. A interpretação Cepalina do desenvolvimento e a concepção de 
planejamento do desenvolvimento dela decorrente. Principais visões sanitário-desenvolvimentistas. 
Aula 2: O surgimento da proposta metodológica do Cendes/OPAS. A heterodoxia de Jorge Ahumada, a carta de Punta del Este, e formação 
da colaboração CENDES/OPAS. Dilemas do CENDES/OPAS: entre a teoria (quase utópica) e a prática factível. 
Aula 3: Da aproximação teórica entre planejamento e formulação de política. A atuação do Centro de Planificação em Saúde na América 
Latina. A adoção da abordagem sistêmica. Ideias chaves de Formulacion de la politica de la salud.  
Aula 4: Sobre a crítica (radical?) de Matus ao planejamento do desenvolvimento da CEPAL. Da crítica ao planejamento normativo ao 
desenvolvimento de conceitos e métodos do planejamento estratégico situacional. Uma abordagem para analisar e abordar problemas em uma 
situação. 
Aula 5: Principais conceitos do enfoque situacional: uma visão crítica. Enfoques x métodos. Noção de situação. Planejamento como o 
cálculo que precede e preside as ações. Sistematizações dos cálculos.  
Aula 6: Da autocritica de Testa à sua proposta de pensamento estratégico. A crítica ao CENDES/OPAS. A crítica a Formulação de Políticas 
de Saúde. Aproximações e distanciamento de Matus. 
Aula 7: Principais ideias do pensamento estratégico proposto por Testa. Sobre a coerência entre métodos e propósitos. Sobre métodos e 
desenvolvimento de métodos “situados” 
Aula 8: Perspectivas 1: Enfim, como pensar a programação de serviços de saúde? (ou É possível pensar estrategicamente o 
planejamento pelas equipes dos serviços de saúde?)  
Aula 9: Perspectivas 2: Enfim, que contribuições oriundas dessa trajetória do planejamento de saúde podem ser interessantes para os 
que ocupam (ou disputam) cargos em governos? (ou,  Exercitando pensar estrategicamente em situações de governo)  
Aula 10: Desafios para o planejamento de saúde no contexto atual. (ou De que planejamento precisamos?) Proposta de mesa de debates. 
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TIPO DE AVALIAÇÃO:    Resenha de um dos textos relativos aos temas da disciplina 
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