MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
PERGUNTA 1
A Política Nacional da Atenção Básica no Brasil é aprovada pela Portaria 2.488, que orienta o
modelo assistencial da Estratégia de Saúde da Família. Pode-se considerar como eixo
estruturante:
IA territorialização e cadastro de uma população adscrita.
II O médico é o profissional responsável pelo atendimento de saúde da população.
III - A garantia de fluxos de referência e contra referência para os serviços especializados.
IV - O atendimento hierarquizado e integral.
A)
B)
C)
D)

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas III e IV estão corretas.

RECURSOS INDEFERIDOS
Comentário
A letra B está correta - Na Estratégia de Saúde da Família o atendimento de saúde da população
é realizado por uma Equipe Multidisciplinar, não sendo uma responsabilidade exclusiva do
médico.

Justificativa
O modelo assistencial da Estratégia de Saúde da família (ESF), em seu eixo estruturante,
tem como prioridade na organização de serviços, as ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde de forma integral e continuada. A ESF define-se por um conjunto de
ações e serviços que vão além da assistência médica, estruturando-se com base no
reconhecimento das necessidades da população, apreendidas a partir do estabelecimento de
vínculos entre os usuários dos serviços e os profissionais da equipe de saúde, em contato
permanente com o território.
Portanto, não pode ser considerada correta, a resposta que indica o médico como
responsável pelo atendimento de saúde da população.
No mais, o emprego do artigo “O” na referida questão individualiza a responsabilidade do
atendimento ao médico, o que, conforme já explicitado, não é o correto.

ITEM

A equipe de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (USF) está avaliando a situação de
saúde da sua clientela, a fim de planejar as atividades para o próximo mês. Constataram que os
indicadores de imunização e de atendimento da população masculina, na faixa de 24 aos 59 anos
de idade, estão muito baixos. Entendendo que o fato pode ocorrer pela dificuldade dessa
população no acesso aos serviços de saúde, resolveram ampliar o horário de atendimento na
USF até às 22 horas, voltado para esta clientela durante este mês. Neste caso, a equipe atende a
um dos eixos da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde do Homem e a um dos
princípios do SUS que é:
A) Universalidade.
B) Equidade.
C) Integralidade.
D) Hierarquização.
RECURSOS INDEFERIDOS
Comentário
A letra B está correta - Princípio da Equidade - Propiciar atendimento aos que necessitam.
Tratamento desigual aos desiguais.

Justificativa
A questão se refere a melhoria de acesso aos serviços de saúde para uma população
específica, com faixa etária definida e com a intenção de melhoria dos indicadores de
saúde. “Oferecer mais a quem mais precisa”- Trata- se do princípio da Equidade do SUS.

ITEM

O Dr. C.S. é médico da Estratégia de Saúde da Família no bairro Campo Verde, onde atua há
cinco anos, desde que terminou o curso de residência médica em Saúde da Família, na Santa
Casa de Misericórdia. Hoje, logo ao chegar na USF, foi abordado por Marinalva, uma das filhas do
Sr. M.S.S, 83 anos, solicitando uma visita domiciliar com urgência. O paciente com diagnóstico de
hipertensão arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, há dois anos vinha tratando de um câncer de
próstata que evoluiu para um quadro grave da doença. Atualmente, recebia cuidados paliativos no
domicílio. Ao chegar à residência, o Dr. C.S. constatou o óbito do paciente. Nesse caso, quem
deve preencher a declaração de óbito é o (a)
A) Instituto Médico Legal.
B) Serviço de Vigilância de Óbito.
C) Estratégia de Saúde da Família.
D) Pronto Atendimento da Região.

RECURSOS INDEFERIDOS
Comentário
A letra C está correta - Segundo o Conselho Federal de Medicina, a declaração de óbito das
mortes por causas naturais fica a critério do médico assistente.
No caso em questão, é mais adequado que o médico da Estratégia de Saúde da Família o faça.

Justificativa
A questão relata óbito de paciente no domicílio. Paciente é acompanhado pelo médico da
estratégia de saúde da família por anos e agora em casa recebendo cuidados paliativos. O
responsável pelo preenchimento da declaração de óbito deve ser o médico assistente, no
caso em questão, o médico da Estratégia de Saúde da família.

