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SAÚDE COLETIVA
Questão 1

Questão 4

Trata-se de diretrizes do SUS:

Qual das alternativas abaixo NÃO é principio
preconizado pelo SUS?

(A) organizar a assistência dos serviços de saúde
públicos e privados.
(B) integralidade e universalidade da assistência na
atenção básica.
(C) viabilizar a duplicidade de serviços com mesmos fins
para facilitar acesso.

(A) Participação popular
(B) Universalidade
(C) Privatização
(D) Integralidade

(D) promover, prevenir e recuperar saúde de indivíduos
que comprometam a saúde do coletivo.

(E) Descentralização

(E) integralidade da assistência, organização dos
serviços públicos de saúde e universalidade de acesso
aos serviços da saúde.

Questão 5

Questão 2

Essa crítica fica melhor estabelecida em:

Analise as afirmativas abaixo, que estão baseadas na
Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias
Fundamentais:

(A) A saúde pública é de competência federal enquanto
que a saúde coletiva é de competência do estado.

A saúde coletiva se constituiu como um campo de
saberes e práticas crítico ao campo da saúde publica.

I – A assistência à saúde é de livre concorrência, não
havendo restrições à participação direta ou indireta de
empresa com fim lucrativo ou capital estrangeiro.

(B) O sujeito da saúde pública é a população, entendida
como indivíduos com mesmas necessidades, enquanto
a saúde coletiva considera também como sujeito de
suas práticas e saberes o impacto das situações sociais
nesses indivíduos.

II – É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às Instituições com fins
lucrativos.

(C) A saúde pública é de competência do estado
enquanto a saúde coletiva é de competência do
município.

III – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(D) A saúde coletiva busca harmonizar as ações da
saúde pública com a saúde privada enquanto a saúde
pública visa à saúde da população carente.

IV – As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do Sistema Único de Saúde-SUS.
São corretas as afirmativas

(E) A saúde pública busca harmonizar as ações da
saúde coletiva com a saúde privada enquanto a saúde
coletiva visa à saúde da população carente.

(A) I, II, III e IV.
(B) I,II e IV, somente.

Questão 6

(C) I,III e IV, somente.

Algumas conquistas no campo da saúde coletiva se
encontram: 1. na constituição do projeto de reforma
sanitária, 2. na efetivação do SUS a partir das condições
para promoção, proteção e recuperação da saúde, e 3.
na garantia da participação popular e repasses
financeiros das três instâncias de governo. Tais
conquistas foram alcançadas RESPECTIVAMENTE a
partir da

(D) II, III e IV, somente.
(E) III, IV e I, somente.
Questão 3
(NOB 96) No SUS, compete ao Gestor Estadual:
(A) mediar a relação entre os sistemas municipais.
(B) tarefas de harmonização, de integração, sendo a de
modernização dos sistemas municipais de competência
federal.
(C) auditar os prestadores de serviços de saúde
municipais.
(D) prestar apoio técnico aos municípios e financiar
100% das ações de saúde.
(E) acompanhar, controlar e avaliar a produção das
equipes de saúde da família.

(A) 8ª Conferência Nacional de Saúde, Lei 8080 e da Lei
8142.
(B) Lei 8080, Lei 8142 e da NOB 96.
(C) NOB 96, Lei 8080 e da 8ª Conferência Nacional de
Saúde.
(D) NOB 96, 8ª Conferência Nacional de Saude, Lei
8142.
(E) NOB 93, Lei 8080 e 8ª conferência Nacional de
Saúde.
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Questão 7

Questão 9

O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde é
coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde - SVS /MS no âmbito nacional e é
integrado pelos seguintes subsistemas: I) subsistema
nacional de vigilância epidemiológica, de doenças
transmissíveis e de agravos e doenças não
transmissíveis; II) subsistema nacional de vigilância em
saúde ambiental, incluindo ambiente de trabalho.

Após alcançar o pico em 1996, a incidência do HIV no
município de SP apresentou queda até 2000, quando
voltou a crescer. Observa-se uma mudança no perfil
epidemiológico dessa doença, acometendo faixas
etárias maiores e mais pretos que brancos, e outras
mudanças. Tais informações epidemiológicas são
obtidas a partir de

Sobre a Vigilância Epidemiológica pode-se afirmar que
(A) é um conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes da
circulação e produção de bens de consumo que, direta
ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
(B) desenvolve estatísticas epidemiológicas para
doenças que acometem a população, priorizando as
relacionadas às transmitidas por vetores como
mosquitos e ratos.

(A) sistema de informação de internação hospitalar.
(B) notificação voluntária da infecção por HIV.
(C) declaração de causa de óbitos.
(D) notificação compulsória da HIV/AIDS.
(E) notificações dos centros de tratamento de DSTAIDS.

Questão 10

(C) busca a detecção dos fatores determinantes do
ambiente que interfiram na saúde humana,
principalmente os relacionados à qualidade da água, ar
e solo.

Das doenças abaixo, qual apresenta maior declínio a
partir da vacinação?

(D) trata-se de um conjunto de atividades destinadas à
promoção e proteção, recuperação e reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho.

(B) Paralisia infantil

(E) é o conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes da
saúde individual ou coletiva.

(E) Tétano

Questão 8
Muitos foram os avanços nas últimas décadas com a
formulação e implementação de políticas públicas,
programas e legislação com vistas à valoração e
valorização das plantas medicinais e derivados, nos
cuidados primários com a saúde e sua inserção na rede
pública, assim como ao desenvolvimento da cadeia
produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos.
É correto afirmar que

(A) Tuberculose

(C) Gripe
(D) Varicela

Questão 11
Em 2010, o Estado de São Paulo possuía
aproximadamente 41.260.000 habitantes e apresentou
8.960 casos novos de dengue. A incidência, neste ano,
para 100 mil habitantes, foi de
(A) 0,00217
(B) 0,4586
(C) 4,586
(D) 21,7
(E) 4586

(A) trata-se de ações isoladas em alguns municípios,
sem documento norteador.
(B) não existe Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos.
(C) existe uma Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos.
(D) é uma política que pretende substituir a medicação
alopática visando redução de custos.
(E) foi desaconselhada pela Organização Mundial de
Saúde.

Questão 12
Deve ser de conhecimento e competência de todos os
profissionais de saúde a notificação compulsória de
doenças objetivando evitar o aumento de casos. São
doenças de notificação compulsória - Lista Nacional - os
casos de suspeita ou confirmação de
(A) sarampo, raiva, dengue e tuberculose.
(B) varicela, conjuntivite, sarampo e dengue.
(C) caxumba, varicela, dengue e tuberculose.
(D) sarampo, tuberculose, asma e pneumonia.
(E) dengue, tuberculose, diabetes e raiva.

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL PUC-SP 2015 • URGÊNCIA E EMERGÊNCIA • PSICOLOGIA

3

Questão 13
A Rede de Atenção à Saúde (RAS) apresenta nível de
complexidade crescente a partir da porta de entrada ao
sistema:
(A) Hospital secundário, Unidade básica de saúde,
CAPS.
(B) Hospital terciário, Hospital universitário, Ambulatório
de especialidades.
(C) Hospital de pequeno porte, Unidade básica de
saúde, Hospital quaternário.
(D) Sala de vacina, Sala de curativo, Sala de cirurgia.
(E) Unidade básica de saúde, Ambulatório de
especialidades, hospital.
Questão 14
A participação popular prevista na Constituição foi
implementada a partir da lei
(A) 8080/90.

(B) O núcleo de apoio à saúde da família - NASF, é
considerado uma estratégia que visa a integrar as
demandas individuais dos usuários da unidade básica
de saúde e a validar seu encaminhamento à atenção
especializada e o provável desligamento da unidade
familiar da unidade de atendimento da estratégia Saúde
da Família.
(C) O planejamento de ações, a saúde, a promoção, a
vigilância, o trabalho interdisciplinar em equipe e a
abordagem integral da família são estabelecidos como
atribuições fundamentais dos profissionais da unidade
de atendimento da estratégia Saúde da Família, não
permitindo interferência dos profissionais em casos
semelhantes.
(D) Nesse caso, os estagiários deveriam providenciar a
remoção imediata da criança, sem realizar qualquer tipo
de intervenção ou abordagem inicial.
(E) Se confirmada a ocorrência de depressão pós-parto,
a equipe da unidade de atendimento da estratégia
Saúde da Família não poderá acompanhar o caso.
Trata-se de um atendimento especializado de alta
complexidade para mãe e filho.

(B) 8142/90.
(C) NOB 93.
(D) NOB 96.
(E) 9024/04.
Questão 15
A UBS deve possuir mapa de criticidade. Os intervalos
das limpezas terminais são definidos pela criticidade da
área.
A sala de vacina é considerada área
(A) não crítica.

Questão 17
O álcool etílico hidratado combustível é um produto
conhecido genericamente como etanol. Essa substância
tem como ingredientes água e gasolina, o que a torna
perigosa à saúde humana. Em caso de ingestão, lesões
gástricas graves com repercussões para fígado e
pâncreas podem ocorrer.
Caso a ingestão desse produto venha a ocorrer antes
de encaminhar para a referência, qual é a medida de
primeiros socorros pertinente, estando a vítima
consciente?

(B) semicrítica.

(A) Estimular-lhe deambulação para combater a
sonolência.

(C) crítica.

(B) Administrar-lhe oxigênio por máscara.

(D) comum.

(C) Removê-la para um local arejado mantendo decúbito
lateral.

(E) externa.

(D) Forçá-la à ingestão hídrica e alimentar, em
abundância.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

(E) Lavar-lhe a boca com água em abundância, não
provocando vômitos.

Questão 16
Uma mulher solicitou atendimento para seu filho de
quinze dias de nascido, em uma unidade ESF, situada
em uma UBS. O bebê apresentava-se cianótico e
hipotérmico, com rigidez cadavérica. Foi prontamente
atendido pelos estagiários.
Na ocasião, encontravam-se no local apenas dois
agentes comunitários de saúde e dois estagiários
auxiliares de enfermagem, um médico e um enfermeiro.
Com base nesse caso, assinale a opção correta.
(A) É correto afirmar que, no momento do atendimento,
a unidade básica de saúde contava com uma equipe
suficiente de profissionais para dar o primeiro
atendimento ao caso, assim como para promover
cuidado integral, considerando a necessidade de
interdisciplinaridade e intersetorialidade.

Questão 18
Considera-se trauma múltiplo aquele que causa
comprometimento da medula óssea independentemente
da extensão e da gravidade, e o cuidado ao paciente
com lesões múltiplas requer uma conduta de equipe,
tendo um profissional à frente para promover uma ação
coordenada.
Na Atençao Básica, esse profissional será
(A) obrigatoriamente um enfermeiro.
(B) obrigatoriamente um médico.
(C) definido pela equipe de acordo com a necessidade
do indivíduo.
(D) preferencialmente um médico.
(E) preferencialmente um enfermeiro.
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Questão 19

Questão 23

A parada cardíaca ocorre quando o coração para de
produzir um impulso elétrico e de fazer circular o
sangue. Tendo em vista os cuidados ao paciente na
reanimação cardiopulmonar, assinale a alternativa
correta e de competência de qualquer profissional de
um serviço de saúde.

As equipes de saúde da atenção básica, seus
trabalhadores, têm de estar abertos para perceber as
peculiaridades de cada situação que se apresenta,
buscando agenciar os tipos de recursos e tecnologias
(leves, leve-duras e duras) que ajudem a: aliviar o
sofrimento, melhorar e prolongar a vida, evitar ou reduzir
danos, (re)construir a autonomia, melhorar as condições
de vida, favorecer a criação de vínculos positivos,
diminuir o isolamento e o abandono.

(A) Utilizar desfibrilador em caso de taquicardia
ventricular e fibrilação ventricular.
(B) Fornecer ventilação artificial.
(C) Promover circulação por meio da compressão
cardíaca externa.

A prática desenvolvida para esse fim é
(A) classificação de risco.

(D) Manter vias aérea livres.

(B) referência e contra-referência.

(E) Manter em decúbito lateral com suporte de oxigênio.

(C) acolhimento.
(D) grupo de trabalho.

Questão 20

(E) educação em saúde.

Cansaço, falta de ar, edema de membros inferiores,
palidez cutânea, sudorese fria e fraqueza são sinais de
(A) asma, devendo ser agendada consulta urgente.
(B) gravidade, devendo ser identificados por qualquer
profissional da saúde.
(C) angina, devendo ser tentado um encaixe no dia.
(D) pneumonia, devendo ser encaminhado para serviço
que disponha de RX.
(E) dengue.
Questão 21
O serviço que adota a triagem de Manchester deve
atender ao paciente com risco amarelo
(A) em 10 minutos.

Questão 24
Com relação à HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica - é
correto afirmar que
(A) a facilidade para o diagnóstico precoce reduz o
número de hipertensos.
(B) trata-se de um grave problema de saúde somente no
Brasil.
(C) não representa aumento de risco para doenças
cardiovasculares.
(D) o consumo de sal é o único fator de agravo da HAS.
(E) a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma
condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis
elevados e sustentados de pressão arterial.

(B) em 60 minutos.
(C) em 120 minutos.

Questão 25

(D) em 240 minutos.

Sobre a mortalidade materna, é correto afirmar que

(E) imediatamente.

(A) os antibióticos trouxeram melhor resultado que o
pré-natal.

Questão 22

(B) a gravidez na adolescência não se constitui como
desafio para os formuladores e gestores de políticas
públicas.

De acordo com o protocolo da American Heart
Association (2010), todos os socorristas leigos treinados
devem, no mínimo, aplicar compressões torácicas em
vítimas de PCR. O socorrista devidamente treinado
poderá realizar ventilações de resgate, sendo a relação
de compressões e ventilações no adulto, na proporção
de
(A) 5 compressões para cada 2 ventilações.
(B) 15 compressões para cada 2 ventilações.

(C) ainda é preocupante a proporção de jovens que
morrem por causas obstétricas.
(D) a educação em saúde é o principal mecanismo de
ação para redução de mortalidade materna.
(E) houve aumento em todas as principais causas de
morte materna, no período de 1990 a 2007.

(C) 30 compressões para cada 2 ventilações.
(D) 30 compressões para cada 1 ventilação.
(E) 30 compressões sem aplicar ventilações.
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Questão 26

(A) corretamente, evitando maior confusão na equipe.

O Sr. Jorge, 76 anos, é muito conhecido na UBS por seu
dinamismo e alegria. É professor de dança e faz
apresentações em shows pelo interior. Numa tarde, o Sr.
Jorge entra na unidade com fortes dores na perna
esquerda. Qualquer funcionário da unidade deve saber
que

(B) precipitadamente ao dispensar a paciente do uso
dos EPI, pois havia poucas informações do caso.

(A) o Sr. Jorge deve ser levado para a sala de curativo
para que se faça um enfaixamento do membro até o dia
seguinte.
(B) o Sr. Jorge deverá voltar no dia seguinte para um
encaixe com o médico.
(C) o Sr. Jorge deve ser orientado a repousar, pois na
sua idade fazer shows de dança provoca dores.
(D) é preciso valorizar e encaminhar corretamente, pois
pode ser uma trombose.
(E) é preciso chamar a família para negociar com o Sr.
Jorge atividades próprias à sua idade.

Questão 27
Chega à UBS uma jovem desconhecida, aparentando
19 anos, trazida por um rapaz de aproximadamente 25
anos, ambos com aspecto de pessoas em situação de
rua. Ela tenta falar mas não se faz entender, o rapaz diz
meio afobado que ela começou a falar coisas estranhas
e depois já não dava para entender mais nada.
Enquanto a funcionária da recepção saiu para chamar o
enfermeiro o rapaz sumiu deixando a moça. Como a
Unidade deve conduzir o caso?
(A) Deve ser acionado transporte para serviço de
urgência.
(B) Por se tratar de possível usuária de drogas, basta
deixá-la ali que ela melhora.
(C) Deve-se revistar a moça para ver se encontram
documentos e contatos com o familiar.
(D) Deve ser feito contato com o CAPS mais próximo
para encaminhar a jovem.
(E) Deve-se verificar sinais vitais.

Questão 28
Deu entrada no serviço de Atenção Básica uma
senhora, negra, acompanhada de um senhor, branco.
Ele se identificou como motorista particular e informou
ser a senhora imigrante da África e não sabia dizer de
que região. A mulher não falava o português e a
comunicação com o motorista era feita por telefone, por
intermédio do marido - brasileiro - que estava na África e
vinha quinzenalmente ao Brasil. A queixa da paciente
era de hemorragia. Imediatamente foi pedido que ela
colocasse máscara devido ao risco de ebola. A suspeita
criou grande alvoroço no serviço. A enfermeira, ao saber
que a paciente havia sofrido aborto natural havia dois
meses, relacionou a hemorragia ao fato e dispensou o
uso da máscara e de outros cuidados.

(C) de forma adequada, pois confirmou a origem da
paciente e o tempo que estava no Brasil.
(D) em conformidade com as orientações dadas pelo
Ministério da Saúde.
(E) precipitadamente, pois as informações já eram
suficientes para conduzir o caso como risco de
contaminação pelo vírus ebola.

Questão 29
Uma criança nasce, no mês de novembro, com 36
semanas e com peso de 2,900 kg. A mãe procura a UBS
para agendar a primeira consulta com o pediatra.
Devido a férias desse profissional, em dezembro não há
a possibilidade de agenda antes de janeiro. Nesse caso,
qual será a conduta adequada para esse bebê?
(A) A mãe deve retornar a criança ao hospital onde
nasceu para o acompanhamento do primeiro mês.
(B) A partir de 2,000 kg a criança não apresenta
necessidade imediata de acompanhamento.
(C) A criança deve ser acompanhada por especialista
em criança de baixo peso.
(D) Deve ser realizado o agendamento para janeiro e a
mãe orientada quanto aos cuidados de higiene da
criança.
(E) Realizar um encaixe, pois trata-se de criança
prematura e GIG.

Questão 30
Dá entrada no serviço para consulta de pré-natal uma
mulher gestante do quarto filho, com 38 semanas de
gestação. Após a consulta (última do dia), a médica vai
embora e a gestante se encaminha para a retirada de
medicação na farmácia da unidade básica, quando
percebe perda de líquido em grande quantidade. Qual o
encaminhamento que o funcionário do serviço solicitado
pela gestante deve providenciar para o caso?
(A) Ligar para que a médica retorne ao serviço, colocar
a paciente em mesa ginecológica para possível parto na
unidade.
(B) Chamar um táxi para a gestante e mandá-la ao
hospital.
(C) Ligar para a família para que ela seja levada para
onde ela preferir.
(D) Acomodar a gestante em maca ou divã, providenciar
avaliação do enfermeiro e chamar transporte para
serviço de referência.
(E) Acomodar a paciente em uma cadeira confortável,
avaliar tempo entre as contrações e, se intervalos
maiores de cinco minutos, liberá-la para casa.

Sobre esse caso, pode-se afirmar que a enfermeira agiu
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QUESTÕES ESPECÍFICAS
PSICOLOGIA
Questão 31
A Atenção Básica à Saúde é, preferencialmente, a “porta
de entrada” do sistema de saúde. A população tem
acesso a especialidades básicas, que são: clínica
médica, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Trata-se do
(A) primeiro nível de atenção à saúde. Estudos
demonstram que a atenção básica é capaz de resolver
cerca de 80% das necessidades e problemas da saúde.
(B) primeiro nível de atenção à saúde. Estudos
demonstram que a atenção básica é capaz de resolver
cerca de 20% das necessidades e problemas da saúde.
(C) primeiro nível de atenção à saúde. Estudos
demonstram que a atenção básica não é capaz de
resolver as necessidades e problemas da saúde.

Questão 34
O trabalho do psicólogo na saúde está embasado em
(A) atender aos desejos e necessidades dos usuários.
(B) respeitar a subjetividade de cada pessoa.
(C) fazer uma mudança no estilo de vida dos usuários.
(D) desenvolver um raciocínio novo para mudar as
condições desse usuário.
(E) atender aos desejos e necessidades dos familiares e
dos profissionais que trabalham com doentes.
Questão 35
São princípios do SUS
(A) universalidade, privacidade, equidade.

(D) mais importante nível de atenção à saúde. Estudos
demonstram que a atenção básica é capaz de resolver
cerca de 80% das necessidades e problemas da saúde.

(B) universalidade, integralidade, equidade.

(E) menos importante nível de atenção à saúde.
Estudos demonstram que a atenção básica é capaz de
resolver cerca de 80% das necessidades e problemas
da saúde.

(D) universalidade, privacidade, integralidade.

(C) integralidade, privacidade, equidade.
(E) universalidade, autenticidade, integralidade.
Questão 36

Questão 32
Para Spink, uma nova dimensão na compreensão dos
fenômenos da saúde e da doença – a determinação
social da doença – é aberta com ênfase na
(A) promoção da saúde e discriminação da doença.
(B) promoção da saúde e prevenção da doença.
(C) diversidade da saúde e prevenção da doença.
(D) remediação da saúde e prevenção da doença.
(E) busca da saúde e prevenção da doença.

O trabalho do psicólogo em saúde irá facilitar aos
usuários do sistema o aumento de seu controle sobre os
determinantes da saúde e através da melhoria das
condições de saúde e de ações que favoreçam as
ações de promoção da saúde (HPA, 2004). Trata-se da
(A) gestão de saúde.
(B) prevenção de saúde.
(C) promoção de saúde.
(D) organização de saúde.
(E) administração de saúde.

Questão 33
Em relação à Saúde Coletiva, Spink afirma que no
campo das práticas é necessário um diálogo
multidisciplinar e no campo
(A) do conhecimento, SUS e psicologia podem dialogar
nas dimensões da compreensão das práticas em saúde,
identificando as necessidades da população e do
sujeito.
(B) hospitalar, SUS e psicologia podem dialogar nas
dimensões da compreensão das práticas em saúde,
identificando as necessidades da população e do
sujeito.
(C) do conhecimento, SUS e psicologia podem dialogar
nas dimensões da compreensão das doenças,
identificando as necessidades da população e do
sujeito.

Questão 37
Toda pesquisa em Psicologia com seres humanos
deverá estar instruída de um protocolo, que deverá
contemplar: I- Os objetivos;II- A justificativa; III- Os
procedimentos adotados; IV- As salvaguardas éticas,
incluindo-se: a) Consentimento informado: Refere-se à
garantia de que a participação do(s) indivíduos(s) é
voluntária, que foi (foram) informado(s) e entende(m)
com clareza os procedimentos a que será(ão)
submetido(s) e suas consequências; que foi (foram)
informado(s) sobre os objetivos da pesquisa e do uso
que será feito das informações coletadas. b) Os limites
quanto ao uso de informações e os procedimentos de
divulgação dos resultados.
Esse protocolo deve ser

(D) do conhecimento, SUS e psicologia podem dialogar
nas dimensões da compreensão das práticas em saúde,
identificando as necessidades individuais e afetivas de
cada sujeito.

(A) desenvolvido pelo pesquisador.

(E) da ciência, SUS e psicologia podem dialogar nas
dimensões da compreensão das práticas em saúde,
identificando as necessidades individuais e afetivas de
cada sujeito.

(D) relativizado pelo pesquisador.

(B) compartilhado com o pesquisado.
(C) ignorado pelo pesquisado.
(E) desenvolvido pelo pesquisado.
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Questão 38

Questão 40

O documento do CREPOP (2013) “Como a Psicologia
pode contribuir para o avanço do SUS: orientações
para gestores” afirma que: Atualmente, a Psicologia
dispõe de conhecimentos para a atuação em equipes
multidisciplinares, desenvolvendo ações coletivas com
usuários, familiares, redes sociais e comunidades. A
principal contribuição do trabalho do psicólogo é
proporcionar a não alienação do paciente no processo
saúde-doença, não exclusão de seu ambiente social
uma vez que a vida social é fator importante no
processo de recuperação. Assim, a Psicologia atua com
foco na atenção, promoção, prevenção de saúde, não
apenas nos casos de doença, mas nas ações que visam
à melhoria da qualidade de vida.

O Conselho Federal de Psicologia afirma que são temas
que a Psicologia da Saúde deva abordar:

O texto
(A) aborda o conceito de saúde elaborado pela OMS e
que ajuda o psicólogo na atuação em pesquisas e ações
comunitárias.
(B) enfoca o trabalho do psicólogo na melhoria da
qualidade de vida das pessoas e seus familiares no
âmbito da saúde, respeitando os princípios bioéticos da
dignidade e da autonomia do paciente e seus familiares.
(C) enfoca o trabalho do psicólogo na melhoria da
qualidade de vida dos profissionais da saúde e seus
familiares no âmbito da saúde, respeitando os princípios
bioéticos da dignidade e da autonomia do paciente e
seus familiares.
(D) aborda o conceito de saúde elaborado pelo SUS
norteamericano e que ajuda o psicólogo na atuação em
pesquisas e ações comunitárias.
(E) qualifica o conceito de saúde elaborado pelo SUS
norteamericano e que ajuda o psicólogo na atuação em
pesquisas e ações comunitárias.

(A) Clínica Ampliada; Humanização; Acolhimento;
Educação em Saúde; Matriciamento;
Responsabilização compartilhada; Projeto
transdisciplinar e projeto terapêutico; Psicologia Social;
Psicologia da Saúde e Hospitalar; Controle Social;
Educação Permanente.
(B) Clínica Ampliada; Humanização; Acolhimento;
Educação Jurídica; Matriciamento; Responsabilização
compartilhada; Projeto transdisciplinar e projeto
terapêutico; Psicologia Social; Psicologia da Saúde e
Hospitalar; Controle Social; Educação Permanente.
(C) Clínica Ampliada; Humanização; Acolhimento;
Educação em Saúde; Matriciamento;
Responsabilização compartilhada; Projeto
transdisciplinar e projeto terapêutico; Psicanálise;
Psicologia da Saúde e Hospitalar; Controle Social;
Educação Permanente.
(D) Clínica Ampliada; Humanização; Acolhimento;
Educação em Saúde; Matriciamento;
Responsabilização compartilhada; Projeto
transdisciplinar e projeto terapêutico; Psicologia Social;
Psicologia da Saúde e Hospitalar; Controle Social;
Educação Constante.
(E) Clínica Ampliada; Humanização; Acolhimento;
Educação em Saúde; Matriciamento;
Responsabilização compartilhada; Projeto
transdisciplinar e projeto terapêutico; Psicologia
Humanizada; Psicologia da Saúde e Hospitalar;
Controle Social; Educação Constante.

Questão 39
Leia o texto:
“Os serviços de Saúde Mental devem ser organizados
em rede que considere as especificidades loco-regionais
e atuem na perspectiva territorial e comunitária. O
trabalho deve ocorrer de forma integrada, articulada e
efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender
as pessoas em sofrimento e/ou com demandas
decorrentes dos transtornos mentais e/ou do consumo
de álcool, crack e outras drogas. A lógica do cuidado
será centrada nas necessidades das pessoas com
respeito aos direitos humanos, a atenção integral e
assistência multiprofissional, a promoção da equidade,
reconhecendo os determinantes sociais da saúde.”
Essa definição é parte das diretrizes propostas para a
atuação em saúde proposta
(A) pela OMS.
(B) pela Conferência Mundial de Saúde da Família.
(C) pelo Conselho das Políticas Públicas de Saúde em
Psicologia.
(D) no documento do CREPOP (2013) “Como a
Psicologia pode contribuir para o avanço do SUS:
orientações para gestores”.
(E) pelo Convênio das Políticas Públicas de Saúde em
Psicologia.
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