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1) Segundo o  texto "O pensamento social em saúde na America Latina: revisitando Juan Cesar Garcia, entre os eixos de 

construção do  aparato conceitual para a construção da medicina social em muito países, inclusive no Brasil situa-se a 

abordagem da causalidade [do processo saúde-doença] de forma mais complexa, considerando condições históricas e 

sociais como determinantes estruturais. Como esse  enfoque se expressou na  formação de recursos humanos para a 

saúde?  

 

2) No texto "Conceitos de saúde: atualização do debate teórico-metodológico os autores assinalam a existência de uma 

grande quantidade de definições para a saúde. "(...) a saúde é uma realidade múltipla e complexa referenciada por meio 

de conceitos (pela linguagem comum e pela Filosofia do Conhecimento), apreensível empiricamente (pelas ciências 

biológicas e, em particular, pelas ciências clínicas), analisável (no plano lógico-matemático e probabilístico por meio da 

epidemiologia)  e perceptível por seus efeitos sobre o modo de vida dos sujeitos (por meio das Ciências Sociais e 

Humanas)."   

Em relação a quantificação dos fenômenos de saúde no plano individual quais são as ponderações e possibilidades 

mencionadas pelos autores?  

 

3) Com base no artigo "A saúde e seus determinantes sociais" responda: 

 

a) Considerando o histórico conflito entre a saúde pública e a medicina e entre os enfoques biológico e o social, como se 

situam as Metas do Milênio e a criação da Comissão dos Determinantes Sociais?   

 

b) Os modelos multiníveis procuram contribuir à compreensão das relações entre a organização e desenvolvimento de 

uma determinada sociedade e a situação de saúde de sua população, estabelecendo uma hierarquia e interações de 

determinações  que orientam intervenções em distintos níveis.  Quais são os níveis de intervenção sobre os determinantes 

da saúde?  

 

4) No texto  “Problemas de saúde da população brasileira e seus determinantes" o autor relaciona mudanças de ordem 

política, econômica, social e populacional com os atuais problemas de saúde: 

 

a) cite desafios para a  saúde relacionados com a urbanização 

 

b) cite desafios para a  saúde relacionados com a demografia  

 

c) Mencione e descreva três dos atuais  problemas de saúde da população adulta  


