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Gabarito 

1. Apresente os principais aspectos que configuram a saúde como uma política social no Brasil. 

Procure abordar dimensões históricas e conceituais. 

O processo histórico Brasileiro nos indicava, até meados do século XX, uma assistência à saúde 

de má qualidade e escassa para a maioria da população. Havia o predomínio de população rural 

e subempregados urbanos, onde apenas os setores operários e de comércio que eram formalmente 

empregados, parte ínfima da população brasileira, tinha acesso a serviços de saúde. As ações de 

saúde pública eram focadas apenas em algumas doenças endêmicas. A criação das caixas de 

aposentadorias e pensões e as reformas do sistema médico previdenciário, desde o período 

getulista até a criação do INAMPS, reforçaram as premissas privatistas e biomédicas da 

assistência à saúde no país.  A Saúde como política social de Estado e direito social inalienável 

da população é assumida somente com a Constituição de 1988, inerentes à condição de cidadania. 

Nesse sentido, as políticas sociais se organizam para a garantia do acesso aos serviços e 

benefícios que os cidadãos necessitam, compondo um sistema de proteção e seguridade social.  

2. Comente a respeito do SUS como uma política pública. Dê exemplos.  

O Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma importante política pública de direito à saúde, definido 

constitucionalmente e, regulamentado pelas Leis 8080 e 8142/90, que tem como princípios a 

universalidade, integralidade e equidade. Um sistema público, democrático, gratuito e de 

qualidade para todo o povo Brasileiro, com controle social. Constituído a partir do Movimento 

da Reforma Sanitária e de importantes lutas sociais tem como suas principais premissas a redução 

das desigualdades e a ampliação do conceito de saúde.  São importantes exemplos o cuidado 

comunitário por meio da Política Nacional de Atenção Básica, o cuidado à saúde mental, com 

respeito e liberdade, preconizado pela Política Nacional de Saúde Mental e o Programa Nacional 

de Imunização. 

3. Descreva sobre efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde humana mediante a contextos 

urbanos de vulnerabilidade socioambiental. 

A mudança global do clima impacta na agricultura e na qualidade de vida da população, 

produzindo secas prolongadas, ameaça à biodiversidade, degradação ambiental e impactos 

sociais e econômicos.  A variabilidade climática, associada às mudanças globais do clima, tende 

a exacerbar condições de vulnerabilidade e ocorrência de distintos grupos de agravos. Diversas 

doenças sensíveis ao clima, como inúmeras doenças infecciosas, podem ter seus ciclos de 

transmissão afetados com distúrbios como aumento de pluviosidade e de calor e maior ocorrência 

e intensidade de enchentes e inundações. Além disso, eventos extremos podem se associar 

diretamente a pactos a saúde, como no caso de mortes por afogamentos e por deslizamentos de 

terras. O aumento do calor urbano pode elevar o nível de estresse ambiental ocasionando maior 
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propensão a ocorrência de infartos do miocárdio e AVCs, e isso pode ocorrer em sinergia com 

outros fatores de risco, como poluição do ar em ambientes urbanos, por exemplo. 

4. O que caracteriza o atual processo de transição demográfica e epidemiológica? 

O atual processo de transição demográfica se caracteriza por uma queda nas taxas de mortalidade 

específicas por idade e na taxa de fecundidade, o que tem como consequência um aumento da 

expectativa de vida da população. A transição epidemiológica se caracteriza pela mudança no 

perfil de morbimortalidade, com um aumento da importância das doenças crônicas não 

transmissíveis entre as causas de óbitos e internações, e a diminuição da incidência de doenças 

infecciosas. É importante mencionar que a covid-19 de certa forma inverteu essa tendência, com 

estudos preliminares indicando que foi a principal causa de óbito no Brasil em 2020. 

5. Discorra sobre as jornadas de trabalho e seu impacto no sono e qualidade de vida. 

As funções orgânicas diferem entre o dia e a noite, de forma que o trabalho noturno implica 

alterações não só na vida social, mas também no organismo. Quando uma pessoa trabalha à noite, 

ela passa a dormir de dia, mas outros ritmos biológicos não se modificam instantaneamente e, os 

estabelecimentos comerciais e o nível de ruídos seguem os horários normais da sociedade, 

contribuindo para prejudicar o sono diurno. O trabalho à noite está associado a um cotidiano 

diferente do adotado pela comunidade em geral, no que concerne aos ritmos sociais e biológicos. 

Suas consequências incluem a insônia, irritabilidade, sonolência de dia e mau funcionamento do 

aparelho digestivo, com efeitos relacionados à segurança do trabalho, à qualidade de vida dos 

trabalhadores e suas famílias e importante impacto social. 

  

 


