Número de inscrição

ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde
Prova de Conhecimentos Específicos
Nome completo: __________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Preencha os seus dados nos locais apropriados e assine no campo indicado acima.
2. Certifique-se de ter preenchido todas as informações corretamente, pois esta é a sua
identificação.
3. Não será permitida qualquer forma de consulta a materiais ou a outras pessoas durante a
realização da prova. O candidato que desrespeitar essa condição estará automaticamente
eliminado da seleção.
4. A prova vale 10,0 pontos e contém 4 questões dissertativas, numeradas de 1 (um) a 4 (quatro).
5. Escreva o seu número de inscrição no local indicado na parte superior de todas as folhas de
respostas.
6. Utilize exclusivamente o espaço disponibilizado para a resposta a cada questão, pois nada
escrito fora deste espaço será considerado na correção.
7. Ao terminar, chame o responsável pela aplicação da prova e entregue-lhe sua folha de
respostas e este caderno de questões completo. Não será permitido ao candidato levar consigo
qualquer parte deste caderno de questões.
Boa sorte!

Número de inscrição

Questão 1 (2,5 pontos)
Durante os 30 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), houve melhorias nos indicadores de saúde e
um significativo avanço na redução das desigualdades em saúde entre as regiões brasileiras. Um
exemplo é a redução da taxa de mortalidade infantil. “A taxa (de mortalidade infantil) no Brasil foi
de 52,5/1.000 nascidos vivos, em 1990, e 17,0/1.000 nascidos vivos, em 2015, o que representa uma
diminuição de 67,6%.” (SOUZA, Maria de Fátima Marinho de et al. Transição da saúde e da doença
no Brasil e nas Unidades Federadas durante os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Ciência & Saúde
Coletiva, v. 23, p. 1737-1750, 2018).
Em relação aos avanços para a redução da mortalidade infantil no Brasil, pergunta-se:
a) A redução das taxas de mortalidade se deu da mesma maneira e magnitude em todas as
unidades federativas do Brasil? Descreva as disparidades verificadas.
b) Por que ocorreram disparidades na redução da mortalidade infantil no Brasil? Aponte os
fatores que explicariam as disparidades na evolução das taxas de mortalidade infantil nas
diferentes unidades federativas.
c) Quais fatores diretamente relacionados ao SUS contribuíram para a redução da
mortalidade infantil no Brasil? Descreva esses fatores e sua relação com a evolução das
taxas de mortalidade infantil no país.
Questão 2 (2,5 pontos)
“A austeridade fiscal caracteriza-se por escolhas que exigem grandes sacrifícios da
população, seja porque aumentam a carga tributária seja pela implementação de medidas que
restringem a oferta de benefícios, bens e serviços públicos, em razão de cortes de despesas
e/ou da realização de reformas estruturais”. “No caso do Brasil, os efeitos da austeridade fiscal
podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos, considerando que os
indicadores sociais e a oferta de serviços públicos estão aquém do patamar daqueles países e
que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo.”
(SANTOS, Isabela Soares; VIEIRA, Fabiola Sulpino. Direito à saúde e austeridade fiscal: o
caso brasileiro em perspectiva internacional. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, p. 2303-2314,
2018.)
Em relação às políticas de austeridade fiscal e seus potenciais efeitos sobre indicadores da saúde,
responda:
a) A Emenda Constitucional 95 instituiu o chamado Novo Regime Fiscal do Brasil, em 2016.
Quais os principais aspectos da Emenda Constitucional 95 e como estes aspectos afetam o
SUS?
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b) Em face das experiências internacionais de adoção da austeridade fiscal, quais foram os
principais efeitos destas medidas sobre os indicadores da saúde da população?
Questão 3 (2,5 pontos)
“Consolidou-se no Brasil, nas últimas décadas, a proposta de criação de uma extensa rede de
atenção básica a saúde como a principal porta de entrada para um Sistema público de saúde
universal. (…) poderíamos dizer que a adoção do termo “atenção básica em saúde” e uma
característica bem brasileira, em contraposição ao uso hegemônico e consagrado de “atenção
primária em saúde”, seja na literatura internacional, seja em documentos das agências
internacionais” (CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira; REIS, Ademar Arthur Chioro dos.
Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais da atenção básica à saúde. Cadernos de Saúde
Pública, v. 34, p. e00056917, 2018)
Para além de preciosismo acadêmico, a discordância em torno dos termos “atenção primária” e
“atenção básica” demarcam um posicionamento técnico-político do entendimento da natureza e do
escopo da atenção a ser proposta. Identifique, comparativamente, os diferentes atores, interesses,
implicações e desafios para o SUS diretamente relacionados com as abordagens de “atenção básica”
e “atenção primaria”.
Questão 4 (2,5 pontos)
“O percurso de 30 anos do Sistema Único de Saúde brasileiro se caracterizou por importantes
mudanças na atenção à saúde da população. A ampliação da oferta de serviços e profissionais
vinculados ao SUS e das possibilidades de acesso, as mudanças nos padrões de utilização
estão entre os principais elementos cambiantes. Por outro lado, é importante destacar os
desafios históricos, dentre os quais estão a relação público-privado na prestação dos serviços
de saúde, as marcantes desigualdades regionais e o subfinanciamento.” (VIACAVA, Francisco
et al. SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos últimos 30 anos. Ciência &
saúde coletiva, v. 23, p. 1751-1762, 2018).
Descreva como se deu a evolução do acesso aos serviços de saúde no Brasil, ao longo das três últimas
décadas, identificando os indicadores utilizados para demonstrar esta evolução.
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