EDITAL 2016.1
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

Justificativa
A Portaria 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, trata da regulamentação do financiamento e transferências de
recursos federais, sendo a base teórica para a compreensão do financiamento no SUS. A mesma é citada na
página 14 e 81 da Política Nacional de Atenção Básica. Série E. Legislação em Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília, 2012. Representa documento indispensável e relevante para a
compreensão da atual dinâmica de funcionamento do SUS.
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Resposta correta letra D, não existindo alternativa E.

20

Indeferido

Erro de grafia “alterativa”, ao invés de alternativa incorreta não compromete o entendimento da questão, sendo
considerado vício de forma e não de conteúdo.

O texto referente à questão encontra-se em: O cuidado das condições crônicas na atenção primária: o imperativo
da consolidação da estratégia da saúde da família, página 40 e 120, que consta como referência.
A Portaria 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, trata da regulamentação do financiamento e transferências de
recursos federais, sendo a base teórica para a compreensão do financiamento no SUS. A mesma é citada na
página 14 e 81 da Política Nacional de Atenção Básica. Esta portaria representa documento indispensável e
relevante para a compreensão da atual dinâmica de funcionamento do SUS. A questão B está errada, pois se
refere a fundo de ações estratégicas e não fundo de compensação estratégica de compensação (FAEC). Portanto,
a única alternativa correta é a D. Deve-se considerar também que o artigo 27 que fora revogado na Portaria
204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, refere-se apenas ao componente de dispensação excepcional, pois os
procedimentos de alta complexidade devem ser autorizados por APAC. A única alternativa que contempla sobre
a destinação de recursos de alta complexidade é a "D". Todas as demais alternativas mostram vínculo com
atenção básica e vigilância, direcionando, portanto, o assunto e tornando possível a resposta da questão.
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Indeferido

Na página 75 do livro Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família, menciona que: “Na equipe de
saúde o saber específico de cada profissional completa o do outro e suas ações podem ser potencializadas,
diante da complementaridade das ações, de forma que um único profissional não o faria melhor. Para tanto,
considera-se importante a existência de processo interativo formal e periódico para que as equipes do Nasf e
Saúde da Família se reúnam e dialoguem sobre as necessidades assistenciais dos usuários e compartilhem a
elaboração e execução de projetos terapêuticos singulares”. Portanto, torna-se evidente que o “seu” saber
específico sem interação compartilhamento não contempla a forma de trabalho dos profissionais do NASF.
Portanto, a alternativa correta é a letra C(pág. 19, 20).
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O texto referente à questão encontra-se nas páginas 369 e 370 do livro Epidemiologia: teoria e prática. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan; 2013, que consta como referência.
O texto referente à questão encontra-se em: Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria
de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. página 64, que consta como referência.
O texto referente à questão encontra-se nas páginas 59, 170, 273 e 378 do livro Problemas atuais de Bioética, que
consta como referência.
Resposta correta letra C. Não ocorreu falha na elaboração, pois as demais alternativas estavam incorretas.
Anulada
Anulada

