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RESPOSTA AO RECURSO QUESTÃO 14 

- Candidato do Programa de Residência Multiprofissional Em Envelhecimento - Serviço 

Social, refere que a alternativa "A" que consta como correta dá a entender que o paciente é o 

único responsável pela sua própria saúde, de forma a culpabilizar o paciente, sendo que o 

paciente é corresponsável pela sua saúde, ou "também" responsável pela sua saúde.  

Resposta: Recurso indeferido. a compreensão do significado de corresponsabilidade, não é 

de tornar o usuário o responsável exclusivo pela produção da sua saúde, mas sim em 

compartilhar e produzi-la entre profissionais e usuário. Pode-se verificar na página 56 do Livro 

Redes de Atenção à Saúde do prof Eugênio Vilaça, especificamente no quadro 2, as diferenças 

fundamentais da produção de cuidado entre os sistemas de saúde fragmentado e integrado. 

Está exemplificado no item sobre o usuário, a importância da valorização da cogestão e 

corresponsabilidade na construção do plano de cuidados, em contraposição ao cuidado 

regulado e prescritivo, que trata o sujeito passivamente. Somado a isso, na carta de direito dos 

usuários da saúde, já citada em breve introdução no início da questão, e também de forma 

aprofundada no artigo IV, reitera e trata da responsabilidade do usuário com seu tratamento e 

recuperação, para que seja dado de maneira adequada e sem interrupção, dispõe uma série 

de situações que fortalecem e promovem sua participação, possibilitando seu protagonismo no 

plano cuidativo.  

- Candidata do programa de residência em área multiprofissional de saúde em farmácia 
questiona a alternativa correta.  
 
Resposta: Recurso indeferido. a questão correta trata da compreensão do significado de 

corresponsabilidade do cuidado, o qual não deve ser entendido como de responsabilidade 

exclusiva do usuário, mas sim em compartilhar e produzi-lo entre profissionais e usuário. Pode-

se verificar na página 56 do Livro Redes de Atenção à Saúde do prof Eugênio Vilaça, 

especificamente no quadro 2, as diferenças fundamentais da produção de cuidado entre os 

sistemas de saúde fragmentado e integrado. Está exemplificado no item sobre o usuário, a 

importância da valorização da cogestão e corresponsabilidade na construção do plano de 

cuidados, em contraposição ao cuidado regulado e prescritivo, que trata o sujeito 

passivamente. Somado a isso, na carta de direito dos usuários da saúde, já citada em breve 

introdução no início da questão, e também de forma aprofundada no artigo IV, reitera e trata da 

responsabilidade do usuário com seu tratamento e recuperação, para que seja dado de 

maneira adequada e sem interrupção, dispõe uma série de situações que fortalecem e 

promovem sua participação, possibilitando seu protagonismo no plano cuidativo. As condições 

crônicas são uma demanda importante da saúde pública, mas o planejamento e gestão não 

podem excluir outros agravos de saúde, como observado no mesmo quadro citado acima. 
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RESPOSTA AO RECURSO QUESTÃO 15 

Candidata do programa de residência em área multiprofissional de saúde em farmácia 
questiona as alternativas D e E. 
 
Resposta: Recurso indeferido. A alternativa correta é a C, o usuário de saúde tem como 
direito o tratamento adequado e efetivo para seu problema e para isso é fundamental que as 
informações sobre o estado de saúde sejam registradas no prontuário do usuário com caligrafia 
legível, sendo recomendada a sua atualização constante. Atente-se ao Art. 3º da carta dos 
direitos dos usuários da saúde, que trata sobre o direito do usuário ao tratamento em 
condições adequadas de atendimento, como também se pode verificar no artigo IV do mesmo 
documento, o direito resguardado pela decisão compartilhada do usuário com a equipe de 
saúde sobre seu plano terapêutico, portanto as alternativas D e E estão incorretas. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO: 17  
 

Candidata do Programa de residência em área profissional de saúde: enfermagem 

neonatologia. 

Resposta: Recurso indeferido. A questão 17 solicita uma análise de aspectos contraditórios 

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a única resposta que demonstra essa 

ruptura é a que trata do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de cidadania 

regulada, e não universal, portanto a D é a alternativa correta a ser assinalada. As demais 

estão em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, conforme apontado e discutido 

no capítulo sobre o Sistema de Saúde e SUS do livro Política e Gestão Pública, Ibañez et al. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 18: 

Resposta: Recurso indeferido. Segundo Tatiana Wargas de Faria Baptista e Mônica de 

Rezende, autoras do Capítulo 5 “A ideia de ciclo na análise de políticas públicas”, do livro 

“Caminhos para análise das políticas em saúde”, o qual consta nas referências para a prova de 

seleção, o ciclo da política, de acordo com Howlett e Ramesh, envolve: (1) a montagem da 

agenda ou reconhecimento de um problema; (2) a formulação da política; (3) a tomada de 

decisão; (4) a implementação; e (5) a avaliação. Portanto a resposta correta mantém-se na 

letra c e está respaldada pela referência indicada, especialmente no conteúdo das páginas 227 

à 254 do capítulo mencionado.  
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