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1 - DEFININDO A SAÚDE PÚBLICA E A EPIDEMIOLOGIA

A Saúde Pública compreende um campo de conhecimento e de prá-
ticas organizadas para promover a melhoria da saúde dos cidadãos e 
alcance da qualidade de vida, cabendo ao Estado assegurar os serviços 
e políticas necessárias.  É diferenciada do termo Saúde Coletiva, pois 
este último representa ações e serviços voltados para comunidade, não 
necessariamente público, uma vez que suas intervenções podem ser em 
âmbito privado.

Uma vez que a saúde é determinada pelas condições sociais, eco-
nômicas e culturais da sociedade, e se relaciona com as suas condições 
de vida e trabalho, as intervenções de saúde pública devem articular as 
ações de prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilita-
ção da saúde em uma abordagem multidisciplinar.  Nesse sentido, a saú-
de pública tem buscado ferramentas que possam dar suporte ao cum-
primento dessa missão como, por exemplo, utilizando a epidemiologia. 

A Epidemiologia, considerada ciência básica da Saúde Coletiva/Pú-
blica, constitui importante apoio para as ações de saúde pública, pois 
possibilita estudar como os problemas de saúde se distribuem na popu-
lação, em determinado período e local, e investigar as razões para a ocor-
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rência desses problemas. Ela se sustenta em um tripé formado por três 
eixos (ciências sociais, clínica e estatística) e apresenta o papel de fonte 
de dados, informação e conhecimento para subsidiar o planejamento, a 
gestão e avaliação de políticas, programas e ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 1

A epidemiologia preocupa-se em estudar a frequência (número de 
eventos, taxas e risco de doenças) e padrão (lugar onde ocorre, período 
de tempo, e pessoas mais comumente acometidas) de eventos relaciona-
dos com o processo saúde doença na população. Pautada na comparação 
de grupos populacionais, essa ciência busca as causas e fatores que in-
fluenciam a ocorrência dos eventos de saúde/doença e possibilita a pro-
posição de medidas de prevenção e controle dos mesmos1. 

2 - BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Durante o período da implantação da colônia no Brasil até o ano de 
1930, as ações de saúde pública eram desenvolvidas sem organização ins-
titucional. Durante muito tempo, a saúde nunca foi vista como prioridade 
pelos governantes, a não ser quando as epidemias ou endemias amea-
çavam a economia do país ou atingiam grupos sociais importantes das 
regiões socioeconômicas relevantes2. 

 No Brasil colônia, as Santas Casas de Misericórdia, criadas no século 
XVI, desempenharam papel importante no atendimento aos enfermos, 
bem antes da assistência estatal2. O vazio assistencial médico nessa época 
levava o enfermo a buscar soluções nas crendices do povo. Com a mu-
dança da corte real portuguesa para o Brasil, em 1808, foram criadas as 
primeiras faculdades de medicina em Salvador e Rio de Janeiro e algumas 
ações sanitárias na capital do país foram implementadas como as ações 
de saneamento, controle sanitário de produtos comerciais, instituição de 
medidas de controle de  propagação de doenças e fiscalização do exercí-
cio profissional na área da saúde.

Entretanto, essas ações sanitárias desempenhadas mais tarde pela 
Junta de Hygiene Pública (1829), limitavam-se aos portos e navios para 
controle de doenças como cólera, febre amarela e varíola. Ressalta-se que 
a tuberculose, doença endêmica no país, atingia mais os negros escravos 
(que chegavam da África) pelas péssimas condições socioeconômicas a 
que eram submetidos. Todavia, o combate a essa doença foi relegado a 
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segundo plano pelas autoridades, pois o foco era assegurar a saúde de 
imigrantes europeus mais vulneráveis.

No início do século XX, surgiram as duas primeiras instituições de saú-
de pública no país: Institutos Butantã e Soroterápico Federal. Nesse perío-
do, Oswaldo Cruz, Diretor-geral da Saúde Pública da época, implementou 
a polícia sanitária caracterizada por medidas rigorosas para o combate das 
doenças pestilenciais, a exemplo das atividades de desinfecção no com-
bate ao mosquito da febre amarela e da obrigatoriedade da vacinação 
contra a varíola no Rio de Janeiro. Ações sem qualquer esclarecimento à 
população e com base na força levaram à insatisfação popular que cul-
minou na Revolta da Vacina em 1904. Essas ações de saúde pública, cen-
tradas nos espaços–chaves para a economia agro-exportadora no Brasil, 
caracterizaram o modelo organizacional da saúde denominado Sanitaris-
mo Campanhista que predominou até início dos anos 60. 

Em 1920, Carlos Chagas substituiu Oswaldo Cruz e criou o Departa-
mento Nacional de Saúde Pública, ligado ao Ministério da Justiça e Ne-
gócios exteriores, inovando o modelo campanhista com a introdução da 
educação sanitária e propagandas. 

Com o início do processo de industrialização no país e a urbanização, 
as condições de saúde e de trabalho precárias tornaram-se mais evidentes 
e alguns movimentos operários encabeçados por imigrantes lutaram por 
direitos trabalhistas. Em 1923, é criada a Lei Elói Chaves, marco inicial da 
Previdência Social, que instituiu as Caixas de Aposentadoria e Pensão 
(CAP) para os trabalhadores urbanos, inicialmente para os ferroviários, 
setor de grande impacto na economia do país na época. Esses fundos 
proviam aos funcionários e dependentes, além das aposentadorias e pen-
sões, serviços médicos e funerários. 

No Estado Novo, com Getúlio Vargas, a Previdência Social foi estendida 
a outros trabalhadores urbanos e as CAPs foram transformadas em Insti-
tutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). Com a Constituição de 1934, são 
concedidas, aos trabalhadores com carteira assinada, as garantias à assis-
tência médica, salário-mínimo e jornadas de trabalho de 8 horas. 

Durante a 2ª Guerra Mundial, foi criado o Serviço Especial de Saúde 
Pública (SESP) como acordo entre governo brasileiro e norte-americano, 
com propósito inicial de sanear as áreas da Amazônia e Vale do Rio Doce 
onde eram exercidas atividades de extração de borracha e minério.  Com 
o passar do tempo, manteve-se como órgão para tratar de ações sanitá-
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QUADRO RESUMO

Palvras chave Definição

Atenção Primária
Organização estratégica do sistema de saúde de acordo com a realidade 
da comunidade, que integra ações preventivas e curativas. No Brasil é 
chamada de Atenção Básica.

Brasil Sorridente 

Política Nacional de Saúde Bucal que visa garantir ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, com ampliação 
do acesso ao tratamento odontológico gratuito por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Caixas de 
Aposentadoria e 

Pensão (CAP)  

Fundos organizados por empresas e empregados para assegurar aposen-
tadorias, serviços funerários e pensões aos trabalhadores e dependentes.

Ciência social 
Ciência que estuda o comportamento e relação humana, além do desen-
volvimento do homem na sociedade.

Clínica Ciência que estuda a doença em caráter individual.

Coeficientes de 
mortalidade 

infantil 

Indicador de saúde relacionado a mortalidade que mensura o risco de 
morte em menores de um ano de vida em determinado tempo e lugar.

Eficácia Alcance de um resultado em condições ideais de observação.

Eficiência
Refere-se a competência para se produzir resultados com dispêndio 
mínimo de recursos e esforços.

Endemia
Ocorrência de agravo com incidência constante, dentro de um número 
esperado de casos para aquela região e tempo. 

Epidemia 
Ocorrência de um agravo acima da média (ou mediana) histórica de sua 
ocorrência, podendo se espalhar muito rapidamente para outros locais.

Epidemiologia  
Ciência que estuda a distribuição e os determinantes das doenças e 
agravos na população.

Epidemiologia 
descritiva 

Descrição do comportamento das variáveis relacionadas ao tempo 
(quando), espaço (onde) e pessoa (quem) em um determinado agravo ou 
doença.

Estado Mínimo 

Concepção que surge como uma reação ao Estado que financia a 
acumulação do capital e passa a ser responsável apenas pelos serviços 
mínimos necessários a garantia da ordem nacional, como policiamento, 
por exemplo. Deixa de ter atuação econômica direta.

Estatística 
Ciência que usa a probabilidade para explicar a frequência da ocorrência 
e distribuição das doenças e agravos

Farmácia Popular
Política que busca ampliar o acesso das pessoas a medicamentos a baixos 
preços, com subsídio do Governo Federal.
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Palvras chave Definição

Internações hos-
pitalares por con-
dições sensíveis a 

atenção básica

Indicador indireto da qualidade da atenção primária/básica que se refere 
a morbidades que podem ser atendidas de modo oportuno e efetivo por 
esse nível, sem necessidade de hospitalização.

Lei Elóy Chaves

Marco do início da previdência social no Brasil. Essa Lei consolidou a base 
do sistema previdenciário brasileiro, com a criação da Caixa de Aposenta-
dorias e Pensões (CAPs), inicialmente, para a categoria de trabalhadores 
ferroviários.

Lei Orgânica 
8.080/1990 

Llei que regulamenta as ações e serviços de saúde  ao dispor sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.

Lei Orgânica 
8.142/1990

Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Modelo de 
Atenção Médico-

-Supletiva

Sistema de saúde privatista com subsídios estatais diretos ou indiretos. 
Pode ocorrer sob a forma de medicina de grupo, de autogestão, de coo-
perativa médica e de seguro-saúde.

Prevenção
Conjunto de ações que visam evitar, antecipadamente, o surgimento de 
doenças ou ocorrência de agravos. 

Prognóstico
Conhecimento prévio, baseado em diagnóstico clínico e opções terapêu-
ticas, sobre a duração e quadro evolutivo evolução de uma doença.

Programa de 
Saúde da Família

Programa para auxiliar à reorganização das ações de atenção básica à 
saúde, em que há a prestação de serviço de saúde integral, no âmbito da 
atenção básica, para a população pertencente à área adstrita à Unidade 
de Saúde da Família. Os casos impossibilitados de serem resolvidos no 
âmbito da sua competência deverão ser referenciados para os níveis 
de maior complexidade, numa rede organizada de referencia e contra 
referência.

Promoção
Medidas que servem para aumentar a saúde da população por meio da 
transformação das condições de vida e de trabalho com enfoque  na 
abordagem intersetorial.

Reabilitação
Medida redutora, seja física ou psíquica, dos danos provocados pelo 
acometimento de doenças ou ocorrência de agravos, com reintegração 
do indivíduo ao ambiente socioeconômico e familiar.
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PERÍODO COLONIAL PERÍODO IMPERIAL 1ª REPÚBLICA (1889-1930)

Síntese dos principais pontos da História da Saúde Pública no Brasil

Santas Casas de 
Misericórdia

1539

1500

Junta de Hygiene 
Pública e ações 

portuárias

1829

Família Real e cria-
ção das faculdades 

de Medicina

1808
Criação das 

instituições de 
Saúde Pública

1900

Revolta da Vacina
1904

Criação do Depar-
tamento nacional 
de Saúde Pública 
por Carlos Chagas

1920

Lei Elói Chagas
1923
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PERÍODO VARGAS 
(1930-1945/1951-1954)

PERÍODO PÓS-VARGAS 
E REDEMOCRATIZAÇÃO

PERÍODO 
PÓS-CONSTITUINTE

IAPs
1930

Direitos 
trabalhistas

1934

SESP
1942

Ministério 
da Saúde

1953

Lei orgânica 
da Previdência 

Social

1960

INPS
1966

Alma Ata
1978

SUDS
1978

VIII Conferência 
Nacional de 

Saúde

1986

Constituição 
Cidadã

1988

Leis orgânicas 
do SUS

1990

PSF
1994

Equipe de 
saúde bucal 

do SUS

2001
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (PUC/SP - 2015) 
A saúde coletiva se constituiu como um campo de saberes e práticas crí-
tico ao campo da saúde pública. Essa crítica fica melhor estabelecida em:

Ⓐ A saúde pública é de competência federal enquanto que a saúde co-
letiva é de competência do estado.
Ⓑ O sujeito da saúde pública é a população, entendida como indivíduos 
com mesmas necessidades, enquanto a saúde coletiva considera tam-
bém como sujeito de suas práticas e saberes o impacto das situações 
sociais nesses indivíduos.
Ⓒ A saúde pública é de competência do estado enquanto a saúde cole-
tiva é de competência do município.
Ⓓ A saúde coletiva busca harmonizar as ações da saúde pública com 
a saúde privada enquanto a saúde pública visa à saúde da população 
carente.
Ⓔ A saúde pública busca harmonizar as ações da saúde coletiva com 
a saúde privada enquanto a saúde coletiva visa à saúde da população 
carente. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O termo saúde coletiva surgiu no Brasil 
na época da ditadura militar como uma forma de criticar o modelode 
flexineriano adotado pela saúde pública naquele momento. A saúde 
coletiva despontou, então, com a necessidade de superar o modelo de 
saúde vigente e analisar o processo saúde-doença da coletividade, con-
templando o contexto sócio-econômico-cultural. Assim, essa alternativa 
não é verdadeira, pois os termos saúde pública e saúde coletiva nada 
têm haver com competência do estado.
Alternativa B: CORRETA. Tanto a saúde pública quanto a coletiva 
visam a saúde da comunidade, sendo que originalmente, a saúde co-
letiva considera o contexto sócio-econômico-cultural do processo saú-
de-doença.
Alternativa C: INCORRETA. Essa alternativa não é verdadeira, pois os 
termos saúde pública e saúde coletiva nada têm haver com competência 
do estado.
Alternativa D: INCORRETA. A saúde coletiva vislumbra a saúde como 
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um campo de prática de perspectiva horizontal, integral, interdisciplinar/
transdisciplinar, independente do âmbito público ou privado, para pes-
soas carentes ou não.
Alternativa E: INCORRETA. A saúde pública representa as ações e ser-
viços sanitários prestados pelo Estado com o intuito controlar doenças 
de risco à saúde da população. Não envolve saúde privada. Além disso, a 
saúde coletiva não propõe ações apenas para população carente e pode 
envolver o âmbito público e privado.

02 (SEC. DE SAÚDE/PE - IAUPE/CONUPE - 2015)
Considerando a epidemiologia, é correto afirmar que:  

Ⓐ consiste no estudo dos fatores que determinam a frequência e a dis-
tribuição das doenças nas coletividades humanas. 
Ⓑ se dedica ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a caso, 
diferindo da demografia. 
Ⓒ busca descrever a distribuição, sem avaliar a magnitude dos proble-
mas de saúde das populações humanas. 
Ⓓ proporciona dados para o planejamento, execução e avaliação das 
ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, sem estabele-
cer prioridades. 
Ⓔ não busca identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A epidemiologia é uma ciência que estuda 
a distribuição e os determinantes das doenças e agravos na população.
Alternativa B: INCORRETA. A epidemiologia estuda o coletivo en-
quanto a clínica estuda o indivíduo “isoladamente”. Demografia é o estu-
do da dinâmica populacional.
Alternativa C: INCORRETA. A epidemiologia descreve a distribuição 
das doenças e agravos à saúde da população e avalia a magnitude dos 
problemas, principalmente ao planejar ações em saúde.
Alternativa D: INCORRETA. A epidemiologia fornece informações para 
o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle 
e tratamento das doenças, justamente para estabelecer as prioridades. 
Alternativa E: INCORRETA. A epidemiologia estuda o processo saúde-
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-doença na população humana, analisa os fatores e condições de risco e 
verifica os determinantes das doenças e agravos na coletividade.

03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP - FUNESP - 2014)
Assinale a alternativa que faz a correta correspondência entre o período 
histórico brasileiro e as características dos respectivos sistemas de saúde 
existentes. 

Ⓐ De 1988 até os dias de hoje, período durante o qual o SUS foi criado, 
ocorreu a VIII Conferência Nacional de Saúde e houve a centralização do 
sistema de saúde com fragmentação institucional.
Ⓑ Ditadura militar (1964-1985), período durante o qual foi criado o Ins-
tituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social e foram cria-
dos novos canais de participação no sistema de saúde.
Ⓒ De 1945 a 1964, período durante o qual foi criado o Ministério da Saú-
de, houve estagnação da assistência hospitalar e empresas de saúde fo-
ram proibidas de funcionar.
Ⓓ República Velha (1889-1930), período durante o qual a saúde pública 
foi institucionalizada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e fo-
ram realizadas campanhas contra a febre amarela e a tuberculose.
Ⓔ Império (1822-1889), período no qual as estruturas de saúde enfati-
zavam a polícia sanitária, a administração era centrada nos municípios e 
foram criadas as primeiras instituições de controle sanitário dos portos e 
de epidemias.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A VIII Conferência Nacional de Saúde ocor-
reu em 1986. Além disso, o SUS prevê a descentralização do poder.
Alternativa B: INCORRETA. O Instituto Nacional da Assistência Médi-
ca da Previdência Social (IAPs) foi criado na Era Vargas e não durante o 
Regime Militar. Nesse período, surgiu Instituto Nacional de Previdência 
Social – INPS com a união dos IAPs. Os trabalhadores perderam a repre-
sentatividade na gestão do sistema. 
Alternativa C: INCORRETA. Foi o período de redemocratização bra-
sileira e de grande entrada de capital estrangeiro na economia. Diante 
do modelo econômico desenvolvimentista, acreditou-se que a melhoria 
da saúde estaria atrelada à estrutura dos serviços sofisticados, seguindo 


