RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
LUTERANO DE PALMAS
A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário Luterano de Palmas (COREMU/CEULP) e o Sistema Integrado Saúde Escola
para o SUS (SISE-SUS) do município de Palmas tornam públicos os resultados da análise dos recursos:
Questão

Resultado
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Indeferido
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Indeferido
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Indeferido
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Indeferido
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Deferido
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Indeferido

Justificativa
A pergunta refere-se no enunciado "O desenvolvimento de uma política de saúde baseada na Atenção Primaria
em
Saúde
levou
em
consideração
algumas
características
encontradas
na
literatura, entre elas podemos destacar como mais relevante:" A evidência mais relevante, no caso são as análises
sistemáticas
da
literatura,
indicado
na
alternativa
"b".
Levando-se em consideração a geração do conhecimento epidemiológico, estudos epidemiológicos isolados geram menos
evidência do que se forem realizadas revisões sistemáticas, as quais estabelecem critérios para quais estudos
epidemiológicos devem ser utilizados, além de tentarem buscar toda a evidência para ser analisada em conjunto.
O texto referente encontra-se em: Observatório de recursos humanos em saúde: Estudos e análises. Presente no
referencial, página 253 e 254.
O texto referente à questão encontra-se em: Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde: Estrutura
física, página 12, que consta como referência.
A análise das pirâmides segue o modelo proposto no livro O cuidado das condições crônicas na atenção primária à
saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família de Eugênio Vilaça Mendes, utilizado como
referencial. Sendo assim possível a interpretação das figuras.
Anulada
A alternativa "e) Contempla o princípio da complexidade dos serviços – “Chegando a UPA foi pedido um encaminhamento
da Unidade de Saúde da Família do seu bairro” está contemplada no Capítulo III Art. 8º "As ações e serviços de saúde,
executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente." Portanto a alternativa "e" está correta, restando somente como incorreta somente a alternativa "a", presente
no gabarito.
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Deferido
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Indeferido
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Indeferido

Anulada
Vale aclarar que a PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, que em seu texto publicada considera a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de
Promoção da Saúde. No Sistema Único de Saúde, a Promoção da Saúde é tida como uma possibilidadede enfocar
aspectos que determinam o processo saúde-doença da população. O objetivo dessa política é promover a qualidade de
vida e reduzira vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. A promoção da
saúde apresenta-se como um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e
intersetorial. A constituição Brasileira de 1988 adotou um conceito amplo de saúde, superando o preconizada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), que compreende "o estado de completo bem- -estar físico, mental e social" , pois
apesar da forte carga de indeterminação, permite, exatamente por isso, uma constante abertura a novas densificações,
conformando-se à evolução da sociedade, às mudanças na realidade, às necessidades do ser humano e às possibilidades
da ciência e da tecnologia. O conceito amplo adotado pelo texto constitucional guarda pertinência com a constatação de
que a saúde é influenciada por uma série de fatores e condicionantes, internos e externos, tais como: acesso à água
potável e a adequadas condições de saneamento, à alimentação, à moradia, à educação, à informação, ao trabalho e ao
lazer, proteção contra a violência e discriminações, proteção de grupos vulneráveis (crianças, mulheres, idosos, índios,
etc.),garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado, entre tantos outros. Trata-se das chamadas "determinantes
sociais" da saúde, igualmente previstas no artigo 3º da Lei nº 8.080/90, pode afirmar que, sem a redução das
desigualdades sociais, a erradicação da pobreza e a melhoria do modo de vida, o setor saúde será o estuário de todas as
mazelas das más políticas sociais e econômicas. E, sem essa garantia de mudança dos fatores condicionantes e
determinantes, não se garantirá o direito à saúde em sua abrangência constitucional". O novo conceito de saúde atrelado a
PNAB datada de 2011, contraria a ideia de escolhas individuais e sim coloca a família e a sociedade como foco principal na
atenção, onde a coletividade irá interferir nas escolhas e consequentemente o modo de vida interfere no estilo de vida do
ser humano. Importante frisar que o próprio texto utilizado para argumentar o erro:“o conceito de saúde como resultado dos
modos de organização da produção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico”, reforça a resposta
correta a, pois contradiz a letra b que afirma que saúde e adoecimento refletem as escolhas individuais. Referência
utilizada: O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da
estratégia da saúde da família de Eugênio Vilaça Mendes,
O Livro O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia
da saúde da família de Eugênio Vilaça Mendes, utilizado como referencial deixa claro, na página 25, que "...Um terceiro
modelo considerado é o da determinação social de Dahlgren e Whitehead que é proposto para uso no Brasil..."Portanto a

alternativa correta é a alternativa "e".
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Deferido
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Deferido
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Indeferido
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Deferido
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Indeferido

Anulada
Os parametros utilizados para a confecção da questão estão dispostos no texto O Processo Histórico do Trabalho em
Saúde de Angélica Ferreira Fonseca e Anakeila de Barros Stauffer página 172, o qual está contemplado nas referências
do edital.
Anulada
A única alternativa que contempla a implantação de programas locais é a alternativa "a". Todas as alternativas relatam
vínculo com a Estratégia da Saúde da Família, direcionando portanto o assunto e tornando possível a resposta da questão.
Anulada
O conteúdo da questão encontra-se em: Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF: Nucleo de Apoio a Saude
da Familia na pág 47, no ítem 3.1 Introdução no 4º e 5º parágrafo.
Anulada
O sistema de Manchester é citado como utilizado no "O modelo de atenção às condições agudas", encontrado na no livro
O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da
saúde da família de Eugênio Vilaça Mendes, utilizado como referencial. Página 131.

