B01 - Cirurgião Dentista 20h
Inscrição
4560817

Candidato
CAMILA MASSARIOL

Justificativa

Aspecto

A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
de número 02 - A operacionalização do
atendimento humanizado para pacientes
com transtornos mentais e problemas
decorrentes do uso de drogas no SUS.
Proposta essa que visa avaliar, através
redação do candidato, os aspectos técnicos,
baseada nos seus conhecimentos e nas
legislações e programas existentes, de
como ocorre o atendimento para pacientes
com transtornos mentais e problemas
decorrentes do uso de drogas de forma
humanizada no SUS, ou seja, quais
políticas e projetos existentes são
direcionados a esse público dentro do
Sistema Único de Saúde atualmente.
De acordo com a resposta chave, existem
várias ações específicas que poderiam ser
elucidadas no texto tais como a Política
Nacional de Humanização (PNH) que
dentro do cuidado com a Saúde Mental,
segundo as normativas do SUS, os
trabalhos humanizados devem abranger
todos os ciclos de vida, do nascimento à
velhice de qualquer cidadão e cidadã no
Brasil de forma humanizada. Outra não
menos importante. Pelo contrário, uma
política central de saúde mental existente
no SUS que é a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) do Ministério da Saúde
(MS). Essa rede propõe um novo modelo de
atenção em saúde mental, a partir do
acesso e a promoção de direitos das
pessoas, baseado na convivência dentro da
sociedade. Além de mais acessível, a rede
ainda tem como objetivo articular ações e
serviços de saúde em diferentes níveis de
complexidade.
Isso
promove
um
atendimento universal, em todas as suas
concepções, gerando ações humanizadas.
Na atenção básica de saúde do SUS a

Questão

Resultado
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RAPS
conta
com
uma
equipe
multiprofissional que abrange questões de
promoção e prevenção da saúde, realiza
ações e cuidados à pessoa em situação de
rua através dos consultórios na rua, oferece
apoio de caráter clínico aos outros pontos
da rede e promoção de cultura através dos
CECOS (Centros de Convivências). Já a
atenção psicossocial especializada é
formada pelos CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), ordenador da rede de
atenção de saúde mental especializado em
transtornos graves e persistentes em um
espaço coletivo, contando com grupos e
oficinas terapêuticas, sempre na busca da
promoção desse bem estar holístico.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção em nenhum ponto
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS),
não foi abordado nenhuma dessas políticas
existentes na atenção psicossocial, está
também ausente a PNH, foi abordado
apenas a humanização em si, porém, a
PNH quanto política é uma das mais
importantes diretamente relacionada a
RAPS. No texto avaliado também não há
exemplos das modalidades assistenciais na
atenção psiquiátrica, executadas hoje
dentro dos CAP’s por exemplo. Todas
essas informações centrais são pontos de
grande relevância na avaliação da redação
e em acordo com a proposta 02.
Foram retirados pontos em relação ao
atendimento a proposta temática, a seleção
e organização de argumentos consistentes
que fundamentem a tese e a justificativa e
utilização de termos técnicos e seu
desenvolvimento, pontos esses que se
mantiveram medialmente em acordo com a
proposta dada. Desse modo a banca
mantém a nota.

4553713

GESSICA SOARES SILVA

A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
de número 01 - A atual política de saúde
pública e seu foco no trabalho equipe
multidisciplinar na atenção secundária.
Proposta essa que visa avaliar, os aspectos
técnicos, através redação do candidato,
com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
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encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o
nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa
interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção de forma clara de
como esta implementado e coordenado a
atual saúde pública no Brasil, o SUS, e nem
de como o que é a atenção secundária é
desenvolvido dentro dessa política de saúde
pública. Não há fundamentação teórica de
como ocorre a interação multidisciplinar
nesse nível de saúde, nem menções a
pontos específicos das práticas de saúde na
atenção de média complexidade dentro do
SUS, tais como as clínicas e unidades de
pronto atendimento, bem como hospitais
escolas por exemplo. Todas essas
informações centrais são pontos de grande
relevância na avaliação da redação e em
acordo com a proposta 01. Foram retirados
pontos em relação ao atendimento a
proposta temática e também a seleção e
organização de argumentos consistentes
que fundamentem a tese, pontos esses que
se mantiveram medialmente em acordo com
a proposta dada. Desse modo a banca
mantém a nota
4501810

RAIZA TOFOLI PRETTI

A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
de número 01 - A atual política de saúde
pública e seu foco no trabalho equipe
multidisciplinar na atenção secundária.
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Proposta essa que visa avaliar, os aspectos
técnicos, através redação do candidato,
com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o
nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa

interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção de forma clara de
como esta implementado e coordenado a
atual saúde pública no Brasil, o SUS, tais
como a atenção primária, secundária e
terciária por exemplo e nem de como a
atenção secundária é desenvolvido dentro
dessa política de saúde pública. Não há
fundamentação teórica de como ocorre a
interação multidisciplinar nesse nível
intermediário de saúde, nem menções a
pontos específicos das práticas de saúde na
atenção de média complexidade dentro do
SUS, tais como as clínicas e unidades de
pronto atendimento, bem como hospitais
escolas e densidade tecnológica por
exemplo. Todas essas informações centrais
são pontos de grande relevância na
avaliação da redação e em acordo com a
proposta 01. Foram retirados pontos em
relação ao atendimento a proposta temática
e também a seleção e organização de
argumentos consistentes que fundamentem
a tese, pontos esses que se mantiveram
medialmente em acordo com a proposta
dada. Desse modo a banca mantém a nota
B09 - Enfermeiro 40h
Inscrição
4586719

Candidato
ALEXIA CRISTINA DIOGO

Justificativa

Aspecto

A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
de número 01 - A atual política de saúde

Questão

Resultado
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pública e seu foco no trabalho equipe
multidisciplinar na atenção secundária.
Proposta essa que visa avaliar, os aspectos
técnicos, através redação do candidato,
com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o

nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa
interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção sobre o SUS de
como está implementado e coordenado a
atual saúde pública no Brasil, tais como a
atenção primária, secundária e terciária por
exemplo e nem de como a atenção
secundária é desenvolvido dentro dessa
política de saúde pública. Não há
fundamentação teórica de como ocorre a
interação multidisciplinar nesse nível
intermediário de saúde especificamente,
nem menções a pontos inerente as práticas
de saúde na atenção de média
complexidade dentro do SUS, tais como as
clínicas e unidades de pronto atendimento,
bem como hospitais escolas e densidade
tecnológica por exemplo. Todas essas
informações centrais são pontos de grande
relevância na avaliação da redação e em
acordo com a proposta 01. Foram retirados
pontos em relação ao atendimento a
proposta temática e também a seleção e
organização de argumentos consistentes
que fundamentem a tese, pontos esses que
se mantiveram medialmente em acordo com
a proposta dada. Desse modo a banca
mantém a nota
4008898

SIMONE OLIVEIRA FERREIRA

A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
de número 02 - A operacionalização do
atendimento humanizado para pacientes
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com transtornos mentais e problemas
decorrentes do uso de drogas no SUS.
Proposta essa que visa avaliar, através
redação do candidato, os aspectos técnicos,
baseada nos seus conhecimentos e nas
legislações e programas existentes, de
como ocorre o atendimento para pacientes
com transtornos mentais e problemas
decorrentes do uso de drogas de forma
humanizada no SUS, ou seja, quais
políticas e projetos existentes são
direcionados a esse público dentro do
Sistema Único de Saúde atualmente.
De acordo com a resposta chave, existem
várias ações específicas que poderiam ser
elucidadas no texto tais como a Política
Nacional de Humanização (PNH) que
dentro do cuidado com a Saúde Mental,
segundo as normativas do SUS, os
trabalhos humanizados devem abranger
todos os ciclos de vida, do nascimento à
velhice de qualquer cidadão e cidadã no
Brasil de forma humanizada. Outra não
menos importante. Pelo contrário, uma
política central de saúde mental existente
no SUS que é a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) do Ministério da Saúde
(MS). Essa rede propõe um novo modelo de
atenção em saúde mental, a partir do
acesso e a promoção de direitos das
pessoas, baseado na convivência dentro da
sociedade. Além de mais acessível, a rede
ainda tem como objetivo articular ações e
serviços de saúde em diferentes níveis de
complexidade.
Isso
promove
um
atendimento universal, em todas as suas
concepções, gerando ações humanizadas.
Na atenção básica de saúde do SUS a
RAPS
conta
com
uma
equipe
multiprofissional que abrange questões de
promoção e prevenção da saúde, realiza
ações e cuidados à pessoa em situação de
rua através dos consultórios na rua, oferece
apoio de caráter clínico aos outros pontos
da rede e promoção de cultura através dos
CECOS (Centros de Convivências). Já a

atenção psicossocial especializada é
formada pelos CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), ordenador da rede de
atenção de saúde mental especializado em
transtornos graves e persistentes em um
espaço coletivo, contando com grupos e
oficinas terapêuticas, sempre na busca da
promoção desse bem estar holístico.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção em nenhum ponto
sobre a RAPS que a rede de atenção
psicossocial que envolve todos os demais
programas e projetos em saúde mental. No
texto avaliado também não há exemplos
das modalidades assistenciais na atenção
psiquiátrica, executadas hoje dentro dos
diferentes CAP’s por exemplo apenas cita o
CAPs AD mas não especifica nem dar
exemplos de seus trabalhos desenvolvidos.
Não houve menção a PNH dentro do
contexto de saúde mental, apesar da
citação do tema humanização e clinica
ampliada, essa política possui, como o texto
acima apresenta, varias ações importantes
de relevância que poderia ter sido citado no
texto, ações essas que envolve uma grande
dimensão na saúde mental. Todas essas
informações centrais são pontos de grande
relevância na avaliação da redação e em
acordo com a proposta 02.
Foram retirados pontos em relação ao
atendimento a proposta temática, a seleção
e organização de argumentos consistentes
que fundamentem a tese e a justificativa e
utilização de termos técnicos e seu
desenvolvimento, pontos esses que se
mantiveram medialmente em acordo com a
proposta dada. Desse modo a banca
mantém a nota.

B12 - Fisioterapeuta

Inscrição
4509099

Candidato
DAIANA ZAMBOM DE OLIVEIRA SANTOS

Justificativa

Aspecto

Proposta essa que visa avaliar, os aspectos Técnico
técnicos, através redação do candidato,
com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o

Questão

Resultado
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nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa
interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção de forma clara de
como esta implementado e coordenado a
atual saúde pública no Brasil, o SUS, tais
como a atenção primária, secundária e
terciária por exemplo e nem de como a
atenção secundária é desenvolvido dentro
dessa política de saúde pública. Não há
fundamentação teórica de como ocorre a
interação multidisciplinar nesse nível
intermediário de saúde, nem menções a
pontos específicos das práticas de saúde na
atenção de média complexidade dentro do
SUS, tais como as clínicas e unidades de
pronto atendimento, bem como hospitais
escolas e densidade tecnológica por
exemplo. Todas essas informações centrais
são pontos de grande relevância na
avaliação da redação e em acordo com a
proposta 01. Foram retirados pontos em
relação ao atendimento a proposta temática
e também a seleção e organização de
argumentos consistentes que fundamentem
a tese, pontos esses que se mantiveram
medialmente em acordo com a proposta
dada. Desse modo a banca mantém a nota
4601866

LUÍS HENRIQUE CÊIA CIPRIANO

A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
de número 01 - A atual política de saúde
pública e seu foco no trabalho equipe
multidisciplinar na atenção secundária.
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Proposta essa que visa avaliar, os aspectos
técnicos, através redação do candidato,
com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o
nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa

interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção sobre como esta
implementado e coordenado a atual saúde
pública no Brasil, o SUS, tais como a
atenção primária, secundária e terciária por
exemplo e nem de como a atenção
secundária é desenvolvido dentro dessa
política de saúde pública. Não há
fundamentação teórica de como ocorre a
interação multidisciplinar nesse nível
intermediário de saúde, nem menções a
pontos específicos das práticas de saúde na
atenção de média complexidade dentro do
SUS, tais como as clínicas e unidades de
pronto atendimento, bem como hospitais
escolas e densidade tecnológica por
exemplo. Todas essas informações centrais
são pontos de grande relevância na
avaliação da redação e em acordo com a
proposta 01. Foram retirados pontos em
relação ao atendimento a proposta temática
e também a seleção e organização de
argumentos consistentes que fundamentem
a tese, pontos esses que se mantiveram
medialmente em acordo com a proposta
dada. Desse modo a banca mantém a nota
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pública e seu foco no trabalho equipe
multidisciplinar na atenção secundária.
Proposta essa que visa avaliar, os aspectos
técnicos, através redação do candidato,
com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o

nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa
interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção de forma clara de
como esta implementado e coordenado a
atual saúde pública no Brasil, o SUS, e nem
de como o que é a atenção secundária é
desenvolvido dentro dessa política de saúde
pública. Não há fundamentação teórica de
como ocorre a interação multidisciplinar
nesse nível de saúde, nem menções a
pontos específicos das práticas de saúde na
atenção de média complexidade dentro do
SUS, tais como as clínicas e unidades de
pronto atendimento, bem como hospitais
escolas por exemplo. Todas essas
informações centrais são pontos de grande
relevância na avaliação da redação e em
acordo com a proposta 01. Foram retirados
pontos em relação ao atendimento a
proposta temática e também a seleção e
organização de argumentos consistentes
que fundamentem a tese, pontos esses que
se mantiveram medialmente em acordo com
a proposta dada. Desse modo a banca
mantém a nota
4004663
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A proposta escolhida para a redação foi a Técnico
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pública e seu foco no trabalho equipe
multidisciplinar na atenção secundária.
Proposta essa que visa avaliar, os aspectos
técnicos, através redação do candidato,
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com argumentação técnica coerente e
lógica, baseada nos seus conhecimentos e
nas legislações e programas existentes, de
como se opera a saúde pública no Brasil e
como
é
desenvolvido
o
trabalho
multidisciplinar
dentro
da
atenção
secundária no SUS.
De acordo com a resposta chave a atual
saúde pública é organização através da
prestação da assistência no SUS que é
baseada em dois princípios fundamentais: a
regionalização e a hierarquização. Além
destes princípios o sistema, ao longo dos
anos, estabeleceu que as ações e
procedimentos se dispusessem em dois
blocos, sendo um relativo à atenção básica,
e o outro o qual contempla as ações de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar.
O nível secundário é entendido como de
média complexidade, onde estão as
clínicas, unidades de pronto atendimento e
hospitais escolas, que dão conta de alguns
procedimentos de intervenção, bem como
tratamentos a casos crônicos e agudos de
doenças. A média complexidade é
composta por ações e serviços que visam
atender aos principais problemas e agravos
de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade
de
profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e
tratamento. Nesse contexto se insere o
trabalho multidisciplinar, onde é promovida
a
interação
desses
profissionais
especialistas para que as necessidades dos
pacientes sejam supridas em todas as suas
dimensões mas dentro do rol de
complexidade que o nível secundário se
encontra.
Dentro dos trabalhos que contemplam o
nível secundário de saúde no SUS, as
atividades se desenvolvem a partir dessa
interação multidisciplinar entre os diversos
atores que ali estão inseridos, médicos,

enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e
demais profissões, formando uma unidade
com trabalhos diferentes para um fim
comum. Onde a interação, juntamente com
o compartilhamento de informações,
proporcionam ao paciente uma visão
completa em todas as suas dimensões e
necessidades e assim promovendo seu
completo bem estar.
Em relação ao CRITÉRIO (ASPECTO
TÉCNICO), constante dos elementos de
avaliação da nota, no texto solicitado
revisão, não há menção de forma clara de
como esta implementado e coordenado a
atual saúde pública no Brasil, o SUS, e nem
de como o que é a atenção secundária é
desenvolvido dentro dessa política de saúde
pública. Não há fundamentação teórica de
como ocorre a interação multidisciplinar
nesse nível de saúde, nem menções a
pontos específicos das práticas de saúde na
atenção de média complexidade dentro do
SUS, tais como as clínicas e unidades de
pronto atendimento, bem como hospitais
escolas por exemplo. Todas essas
informações centrais são pontos de grande
relevância na avaliação da redação e em
acordo com a proposta 01. Foram retirados
pontos em relação ao atendimento a
proposta temática e também a seleção e
organização de argumentos consistentes
que fundamentem a tese, pontos esses que
se mantiveram medialmente em acordo com
a proposta dada. Desse modo a banca
mantém a nota.

