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DISCIPLINA 

Saúde, Sociedade, Estado e Mercado – a economia política da saúde à luz da Teoria Marxista 
da Dependência - seminário de pesquisa 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

Ementa 

Pesquisa sobre as relações entre o setor público e o capital privado na economia política do setor de 
saúde, com base nos principais conceitos econômicos e sociológicos apresentados pela TMD – 
transferência de valor como intercâmbio desigual; superexploração da força de trabalho; predomínio da 
exploração de mais-valia absoluta nas economias dependentes; elevada participação do capital 
estrangeiro na economia; e estrutura dependente. 

Identificação das diferentes formas de exploração capitalista no setor de saúde – produção e circulação 
dos bens de saúde; seguros privados de saúde; prestação de serviços; gestão de serviços públicos – 
levantamento da bibliografia, principais elementos nela constantes e fontes de informação a respeito. 

Identificação das diferentes frações da burguesia brasileira e internacional que atuam no setor de saúde, 
sua evolução, entidades representativas, principais interesses e relações com o aparelho de Estado; 
relações entre o capital interno e estrangeiro – levantamento da bibliografia, principais elementos nela 
constantes e fontes de informação a respeito. 

Levantamento da evolução e características das políticas de estímulo pelo Estado à acumulação privada 
de capital no setor de saúde –      políticas de propriedade intelectual (PI) e apropriação privada de bens 
terapêuticos ; produção e circulação dos bens de saúde; seguros privados de saúde; prestação de 
serviços; gestão de serviços públicos; políticas de favorecimento ao capital estrangeiro – levantamento 
da bibliografia, principais elementos nela constantes e fontes de informação a respeito. 

Levantamento das consequências sobre a saúde da população decorrentes da ação e dos interesses 
privados no setor de saúde – levantamento da bibliografia, principais elementos nela constantes e fontes 
de informação a respeito. 

Debate sobre os principais elementos de uma agenda de pesquisa sobre o tema. 

  



 

 

     PRÉ REQUISITO: 
ser participante do Grupo do Diretório de Pesquisa CNPQ - SEM  

(ou autorização dos professores responsáveis) 
contato por email:  phrodrigues@gmail.com; e correamarilena@gmail.com  
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TIPO DE AVALIAÇÃO: Apresentação de trabalhos (6); Participação nos debates (4) = 10 

 

 

Stevens Hallam “Starting up biology in China: Performances of Life at BGI”. IN: Osiris 33 2018. p85-
106 https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/699235?mobileUi=0& 

Comentado [1]: Veja que coisa interessante. Essa é a firma 
Chinesa que eu te pedi para estudar. Era um gigante da 
genomics medicina de precisao etc. No momento imediato ao 
surgimento da Covid 19, se tornou "inovadora em testes 
Covid". Principal fornecedor do Brasil 
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Tem mais esse artigo interessante pos surgimento de vacina , da pandemia: 

CHINA. Le vaccin, nouvelle rme diplomatique Le Monde (Geopolitique lundi 21 decembre 2020 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/713990
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