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Do Complexo Médico-1 ndustrial ao 

Complexo Industrial da Saúde 

1 

os enfoques teórico-conceituais1 Carmen Phang Romero Casas 

Este capítulo apresenta e analisa os enfoques teóricos de autores brasileiros, cons

truídos no sentido de apreender a dinâmica econômica dos setores de bens e serviços 

essenciais para a saúde, seguindo o eixo condutor do desenvolvimento da indústria 

farmacêutica. Foram identificadas duas vertentes teóricas: a primeira reflete a tradição da 

abordagem marxista aplicada ao campo da saúde, e sobre essa base é construído o concei

to de Complexo Médico-Industrial. A outra vertente constitui uma abordagem econômica 

dos setores industriais da saúde em sua dinâmica com o setor de serviços de atenção 

médica, em uma perspectiva neo-schumpeteriana. Sobre essa base é construído o conceito 

de Complexo Industrial da Saúde, que insere o papel da saúde no Sistema Nacional de 

Inovação. o resultado do trabalho mostra que ambos os enfoques podem dialogar e formar 

parte de um corpo conceituai articulado para o estudo do Complexo da Saúde. 

Na perspectiva de identificar as abordagens teóricas e as categorias de análise para o 

estudo sistêmico do Complexo da Saúde no contexto produtivo e sanitário, identificamos, 

assim, duas vertentes conceituais importantes: 

1) O conceito de Complexo Médico-Industrial, esboçado por Cordeiro (1984, 1985),

bebe da fonte de diversos autores (Donnangelo, 1975; Donnangelo & Pereira, 1979;

Arouca, 1975; Cohn, 1979; Luz, 1975; Braga, 1978; Possas, 1981; Santos, 1979;

Singer et al., 1978) que discutem em perspectiva marxista o processo de penetração

das relações capitalistas de produção no âmbito da saúde e seus determinantes

1 Este capítulo faz parte do levantamento teórico 

realizado pela autora na elaboração de tese de 

doutorado (em andamento) na Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), sob a orientação do pro

fessor doutor Carlos A. Grabois Gadelha. 
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