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Apresentação

O livro Preparatório para Residências em Enfermagem 2020 é o mais organizado e completo livro para os Enfermeiros que desejam ser aprovados nas residências do Brasil. Fruto de um
rigoroso trabalho de seleção de questões de residências e elaboração de novos conteúdos, atende
às mais diversas áreas de conhecimento na Enfermagem.
A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na
Enfermagem:
1.
2.
3.
4.
5.

Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados.
100% das questões são selecionadas de residências.
Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas residências.
Resumos práticos ao final de cada disciplina.
Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o
seguinte modelo:
FÁCIL
INTERMEDIÁRIO
DÍFICIL

O livro Preparatório para Residências em Enfermagem 2020 será um grande facilitador para
seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando
você a conseguir os seus objetivos.
Bons Estudos!
Thalita Galeão
Editora
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HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL

01

(CONUPE – IAUPE – 2018) Tramita no Congresso Nacional Brasileiro proposta de
reforma da Previdência Social. Várias mudanças têm ocorrido desde a criação, em 1923, das
Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs).
Posteriormente, foram criados os Institutos de
Aposentadoria e Pensão (IAPs). Em 1966, unificaram-se os IAPs no INSS. A lei, marco histórico
da implantação da Previdência Social no Brasil,
em 1923, é conhecida como:
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ
ⒺⒺ

Lei Gustavo Capanema.
Lei Oswaldo Cruz.
Lei Belisário Penna.
Lei Eloy Chaves.
Lei Getúlio Vargas.

Subtópico: História das Políticas de Saúde no Brasil.

DICA DO AUTOR: Encontramos várias questões nas
provas dos programas de residência envolvendo
os marcos das políticas governamentais, traduzidas em legislações específicas, que, de alguma
forma, “impactaram” o caminho para a construção do SUS. Dentre essas legislações, temos a Lei
Eloy Chaves, de 1923, considerada o marco inicial
da história da previdência brasileira. No caso do
enunciado da questão, a lei relacionada ao marco
histórico da implantação da Previdência Social no
Brasil está relacionada à Lei Eloy Chaves.
Alternativa A: INCORRETA. Lei Gustavo Capanema
estruturou a reforma do sistema educacional
brasileiro realizada durante a Era Vargas (19301945), sob o comando do ministro da educação
Gustavo Capanema.1

Alternativa B: INCORRETA. A Lei Oswaldo Cruz
representa o marco de enfrentamento à epidemia de varíola no Brasil, comandada pelo
médico sanitarista Oswaldo Cruz e diretor de
Saúde Pública. Oswaldo Cruz propôs que o
governo encaminhasse ao Congresso Nacional
um projeto de lei ratificando a obrigatoriedade
da vacinação em todo o país.
Alternativa C: INCORRETA. Belisário Penna tem
grande importância para as políticas públicas
de saúde e educação, mas suas articulações
não são reconhecidas mediante lei, sobretudo
relacionadas à previdência social.2
Alternativa D: CORRETA. A Lei Eloy Chaves cria as
Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP).
Com as “caixas”, surgem as primeiras discussões
sobre a necessidade de se atender à demanda
dos trabalhadores. Nascem nesse momento
complexas relações entre os setores público e
privado que persistirão no futuro Sistema Único de Saúde.3
Alternativa E: INCORRETA. A Era Vargas foi o período de quinze anos da história brasileira que
se estendeu de 1930 a 1945 e no qual Getúlio
Vargas era o presidente do país. Nesse período
foram promulgadas diversas leis, sobretudo leis
trabalhistas. Neste período teve a Criação do
Ministério da Educação e Saúde (MESP).
Resposta: Ⓓ

02

(COREMU – UFPR – 2019) No Brasil, antes do
estabelecimento do SUS, a assistência
médica estatal surgiu vinculada à Previdência
Social. Com base na história das políticas de
saúde no Brasil, assinale a alternativa correta:
ⒶⒶ O financiamento vinculado à Previdência
Social permanece até hoje.
ⒷⒷ Os Institutos de Aposentadorias e Pensões
seguem o modelo de seguridade social inglês.
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ⒸⒸ A assistência médica estatal vinculada à
Previdência Social no Brasil garantiu acesso a
todos os brasileiros.
ⒹⒹ As primeiras formas de assistência médica
estatal foram as Caixas de Aposentadorias e
Pensões (CAPs).
ⒺⒺ A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma
assistência tanto individual quanto coletiva.

DICA DO AUTOR: Antes de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o sistema público
de saúde brasileiro atendia a quem contribuía
para a Previdência Social. Quem não tinha dinheiro dependia da caridade e da filantropia. A
gestão era centralizada e de responsabilidade
federal, sem a participação dos usuários. Predominava o modelo assistencial médico-hospitalar. Saúde é entendida como ausência de
doenças.4
Alternativa A: INCORRETA. A Constituição de 1988
criara um orçamento específico para o financiamento da Seguridade Social: o orçamento da
Seguridade Social, que deveria receber recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes (art.
198 da CF), para financiar a área social e, dentro
dela, a saúde. A partir desta definição, o financiamento do SUS passa a ser tripartite, com recursos oriundos do orçamento da Seguridade
Social e Fiscal, no âmbito federal, e recursos dos
orçamentos fiscais de estados e municípios.5
Alternativa B: INCORRETA. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de
seguridade social Bismarckiano, originado na
Alemanha (1883).4
Alternativa C: INCORRETA. As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP) atendia a quem contribuía para a Previdência Social. Quem não tinha
dinheiro dependia da caridade e da filantropia.4
Alternativa D: CORRETA. Em 1923 é promulgada a
lei Eloy Chaves, que, para alguns autores, pode
ser definida como marco do início da Previdência Social no Brasil. Dessa lei surgem as Caixas
de Aposentadoria e Pensões – CAPs, que eram
organizadas por empresas, de natureza civil e
privada, responsáveis pelos benefícios pecuniários e serviços de saúde para os empregados
de empresas específicas.4

Alternativa E: INCORRETA. Na medicina previdenciária, a assistência médica é restrita aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada e
aos seus dependentes. Cabia ao setor público
apenas a resolução de conflitos.4
Resposta: Ⓓ

03

(COREMU – UFPR – 2019) Durante a ditadura
civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
como forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde, caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo previdenciário
sobre o Ministério da Saúde, construído a partir
da concentração de recursos na esfera da Previdência Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa
correta:
ⒶⒶ Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política e executiva.
ⒷⒷ O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem
atenção à saúde de forma igual àqueles que
contribuíam.
ⒸⒸ A partir da criação do INPS, passou a ser
prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência médica por
uma rede de serviços próprios.
ⒹⒹ A cobertura destinada aos trabalhadores
rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de existir com a
criação do INPS.
ⒺⒺ A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar
ou não.

DICA DO AUTOR: Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS): órgão criado pelo Decreto nº 72,
de 21 de novembro de 1966, como resultado
da fusão dos institutos de aposentadoria e pensões do setor privado então existentes — o dos
marítimos (IAPM), o dos comerciários (IAPC), o
dos bancários (IAPB), o dos industriários (IAPI),
o dos empregados em transportes e cargas (IAPETEC) e o dos ferroviários e empregados em
serviços públicos (IAPFESP) — e dos serviços

Elen Cristiane Gandra
DICAS DO AUTOR: São seis as prioridades pactuadas: Saúde do idoso; Controle do câncer de colo
de útero e de mama; Redução da mortalidade
infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e
endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malária e influenza; Promoção da
Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica.
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Alternativa A: INCORRETA. Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e
endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malária e influenza.
Alternativa B: CORRETA. A saúde do trabalhador.
Alternativa C: CORRETA. A atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência.
Alternativa D: CORRETA. A saúde do homem.20
Resposta: Ⓐ

RESUMO PRÁTICO

É importante ressaltar os principais conteúdos da legislação do SUS que caíram nas últimas
provas dos processos seletivos de residência para enfermagem, precisamente nos anos de 20182020. Dentre eles, temos:
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
8.
9.

História das Políticas de Saúde no Brasil.
Constituição da República Federativa do Brasil.
Sistema Único de Saúde – Aspectos Gerais
“Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”.
Sistema Único de Saúde (SUS) - Princípios e Diretrizes.
Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8.080/1990.
Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011.
Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
As Normas Operacionais.
Pacto pela Saúde de 2006.

1. HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL
Encontramos várias questões nas provas dos programas de residência envolvendo os marcos
das políticas governamentais, traduzidas em legislações específicas, que de alguma forma «impactaram» o caminho para a construção do SUS.
Apresento um conjunto de datas que marcaram o longo caminho da constituição do SUS como
a principal política pública de saúde brasileira, destacando as contribuições dadas por esses eventos na construção de nosso Sistema Único de Saúde. Nesta linha do tempo, destacamos importantes marcos na história do SUS e que são cobrados nas provas de residência em saúde.21
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Marcos históricos das políticas de saúde no Brasil21

República
Velha
(1889-1930)

Era Vargas
(1930-1964)

Autoritarismo
(1964-1985)

Assistência à Saúde

Saúde Pública

Organização do Sistema de
Saúde

Saúde pública e
privada de baixa
qualidade e resolutividade.

Foco em campanhas de prevenção e combate de
algumas doenças
transmissíveis e
endemias rurais.

1923 - Criação das Caixas de
Aposentadorias e Pensões
(CAP), dando início à assistência médica previdenciária,
restrita a trabalhadores de
determinadas categorias.

Assistência à saúde oferecida pelas Santas Casas
de Misericórdia para a
população carente.

Assistência médica
prestada por meio
do IAP, apenas aos
trabalhadores que
exerciam atividade
remunerada, de
determinadas categorias profissionais.

A cargo do Ministério da Saúde e
Educação (MESP),
de baixa qualidade e limitada.

1932 - Criação dos Institutos
de Aposentadoria e Pensões
(IAPs), substituindo as CAPs.

Assistência médica por
serviços próprios e, principalmente, pela compra de
serviços do setor privado.

Assistência médica
previdenciária (INPS
e INAMPS) restrita
aos trabalhadores
que exerciam atividade remunerada,
sendo estendida no
final do período da
Ditadura Militar aos
trabalhadores rurais.

A cargo do Ministério da Saúde, de
baixa qualidade e
limitada.

1966 - Unificação dos IAP,
dando origem ao INPS.
1977 - Criação do INAMPS,
desmembrando as ações de
assistência médica do INPS.
1983 - Criação das Ações
Integradas de Saúde (AIS) ênfase na atenção primária.

As políticas de saúde privilegiavam o setor privado.
Assistência médica
previdenciária centrada na
doença e em procedimentos, sendo de baixa
qualidade e alto custo,
culminando com a falência
do INAMPS.
1970 - Início do movimento
da Reforma Sanitária.

Descentralização
das ações de saúde;
implementação de
distritos sanitários.

Pela primeira vez,
o Governo Federal começou a
repassar recursos
para os estados
e municípios
ampliarem suas
redes de serviços,
prenunciando a
municipalização
que viria com o
SUS.

Início do processo de descentralização das ações de saúde
para estados e municípios.
1987 - Criação do Sistema
Único Descentralizado de
Saúde (SUDS).
1988 – Criação do SUS.

Fortalecimento do
movimento da Reforma
Sanitária.
VIII Conferência Nacional
de Saúde - intensa participação social.
Consagrou a concepção
ampliada de saúde e o
princípio da saúde como
direito universal e como
dever do Estado. Princípios
estes que seriam plenamente incorporados na
Constituição de 1988.

A assistência médico-sanitária integral
passa a ter caráter
universal.

Enfrentamento de
muitos problemas
para a implantação do SUS.
As necessidades
individuais e
coletivas são
consideradas de
interesse público
e o atendimento,
um dever do
Estado.

Extinção do INAMPS.
1988 – Constituição Cidadã:
serviços devem ser hierarquizados, segundo parâmetros
técnicos, e a sua gestão deve
ser descentralizada.
Custeio do Sistema deverá
ser por recursos da União,
estados e municípios, e as
ações governamentais, submetidas a órgãos colegiados
oficiais, os Conselhos de
Saúde, com representação
paritária entre usuários e
prestadores de serviços.

Adoção dos princípios e
diretrizes do SUS.
“Saúde: direto de todos e
dever do Estado”.

Nova
República
(1985-1988)

Pós-Constituinte

Acesso à Saúde

Elen Cristiane Gandra

2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Desde o início do século XX até o final dos
anos sessenta, as políticas públicas de saúde no
Brasil estavam voltadas, fundamentalmente,
para o combate em massa de doenças transmissíveis, através de ações de saneamento básico nas grandes cidades e das campanhas de
saúde pública.
No início da década de 80, procurou-se consolidar o processo de expansão da cobertura
assistencial, iniciado na segunda metade dos
anos 70, em atendimento às proposições formuladas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), na Conferência de Alma-Ata (1978), que
preconizava “Saúde para Todos no Ano 2000”,
principalmente por meio da Atenção Primária
à Saúde.20
O início do processo de construção do SUS
pode ser localizado na década de 70, como
parte do processo geral de lutas de amplas parcelas da sociedade brasileira na reconstrução
da democracia. Nesse mesmo período começa
o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira,
constituído inicialmente por uma parcela da intelectualidade universitária e dos profissionais
da área da saúde. Posteriormente, incorporaram-se ao movimento outros segmentos da sociedade, como centrais sindicais, movimentos
populares de saúde e alguns parlamentares.22
As proposições do Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira foram iniciadas em pleno
regime autoritário da ditadura militar, eram dirigidas basicamente à construção de uma nova
política de saúde, efetivamente democrática,
considerando a descentralização, universalização e unificação como elementos essenciais
para a reforma do setor.22
A 8ª Conferência Nacional da Saúde, realizada em março de 1986, considerada um marco
histórico, consagra os princípios preconizados
pelo Movimento da Reforma Sanitária.
O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas leis federais
complementares nº 8.080/90 e nº 8.142/90,
com a finalidade de alterar a situação de desigualdades na assistência à saúde da população,
tomando obrigatório o atendimento pelos serviços públicos de saúde a qualquer cidadão ou
comunidade, ou seja, incorporando o direito à
saúde como direito constitutivo da cidadania
brasileira.5,20
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O texto final da Constituição Federal de
1988 incorporou as grandes demandas do movimento sanitário, tais como:
• A saúde entendida amplamente como resultado de políticas econômicas e sociais.
• A saúde como direito de todos e dever do
Estado.
• A relevância pública das ações e dos serviços de saúde.
• A criação de um Sistema Único de Saúde,
organizado pelos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

3. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ASPECTOS GERAIS
A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz informações para que o usuário do SUS
conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis princípios
básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde,
seja ele público ou privado.
1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
3. Todo cidadão tem direito ao atendimento
humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação.
4. Todo cidadão tem direito a atendimento
que respeite a sua pessoa, seus valores e
seus direitos.
5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da
forma adequada.
6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os
princípios anteriores sejam cumpridos.23

4. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
O SUS pode ser entendido a partir do seguinte arranjo: um núcleo comum (único), que
concentra os princípios doutrinários, e uma
forma de organização e operacionalização, os
princípios organizativos.13
Princípios Ideológicos ou Doutrinários:
são os princípios da universalidade, integralida-

