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Objetivos:
Esta será uma disciplina com o objetivo de desenvolver uma visão crítica sobre a importância dos artefatos de finanças e
custos, a partir de abordagens teóricas, para o desenvolvimento de modelos de mensuração, de avaliação e controle e
de prestação de contas para as organizações de saúde pública, inseridas em um ambiente tecnológico com restrições
de financiamento e de regulação.

Justificativa:
Esta disciplina, procurará estimular reflexões sobre o setor de saúde pública no Brasil, essencialmente acerca da
ausência de instrumentos contratuais que estabeleçam claramente as prerrogativas, as obrigações metas e de critérios
de avaliação performance (financeira e de custos, processos e econômica) no sistema de saúde público brasileiro. Tais
condições têm produzido uma diversidade de políticas públicas, abordagens e conflitos de agência – campo fértil para
discussões, pesquisas e projetos.

Conteúdo:
Gestão de Saúde, SUS, e o modelo de regulação dos serviços no setor. Financiamento da saúde pública. Governança
em Organizações de Saúde. Metodologias de custeio. Gestão de custos em organizações de saúde. Avaliação de
performance em organizações de saúde.

Bibliografia:
ALBER, J. Continuities and Changes in the Idea of the Welfare State. PoliticsandSociety, v. 16, n. 4, p. 451-468, 1988.
BARBOSA, P. R. Gestão de hospitais públicos: maior autonomia gerencial, melhor performance organizacional com
apoio em contratos de gestão. Revista do ServiçoPúblico, v. 120, n. 2, p. 629-643, 1996.
HANDLER, A.; ISSEL, M.; TURNOCK, B.A conceptual framework to measure performance of the public health
system.American Journal of Public Health, v. 91, n. 10, p. 1235-1239, 2001.
HOSEK, J. R.; PALMER, A R. Teaching and hospital costs: the case of radiology. Journal of Health Economics, v. 2, p.
29-46, 1983.
JONES, R. F.; KORN, D.On the cost of educating a medical student.Academic Medicine, v. 72, n. 3, p. 200-210, 1997.
LEEDER, S. R. Valuable health: what do we want, and how do we get it? AustralianJournalofPublic Health, v. 16, n. 2, p.
8-24, 1992.
MATOS, C. A.; POMPEU, J. C. Onde estão os contratos? Análise da relação entre os prestadores de serviços privados e
o SUS. Revista de Ciência & Saúde Coletiva, v. 8, n. 2, p. 629-644, 2003.
SAMUELSON, P. A. The pure theory of public expenditure.Review of Economic and Statics, v. 36, n. 4, p. 377-389, 1954.

Forma de avaliação:
• Apresentação de seminários
• Desenvolvimento de artigo

Observacão:
Estratégias de ensino/tipo de aula:
• Aulas Expositivas
• Seminários
• Mesa-redonda
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