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Conceito de Saúde como função pública: a relação entre Ciências e Estado. As determinações
sociais no planejamento em Saúde. Análise da estruturação do campo da saúde em sua
dimensão histórica e cien ﬁca. Discussão dos paradigmas norteadores da prá ca em saúde e sua
relação com os processos polí cos, econômicos, sócio-culturais da sociedade brasileira.
OBJETIVO GERAL
Analisar de modo diacrônico, os fatores que possibilitam o desenvolvimento e a estruturação do
campo da saúde e a repercussão deste processo no surgimento de paradigmas norteadores da
prá ca em saúde no Brasil, tendo em vista os aspectos polí cos, econômicos e sociais, no
contexto atual da cultura e globalização relacionado à saúde.
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