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1. APRESENTAÇÃO 

OLÁ FUTURO RESIDENTE, SEJA BEM-VINDO (A) AO NOSSO 

CURSO DESCOMPLICANDO AS RESIDÊNCIAS. 

SOU A PROFESSORA NATALE SOUZA E TRAGO UM RECADINHO 

PARA VOCÊS ENTENDEREM COMO FUNCIONARÁ O NOSSO PROJETO. 

ESSE É UM CURSO COM UMA PROPOSTA ÚNICA E 

INOVADORA, COMO VOCÊS SABEM EU E MINHA EQUIPE TEMOS 

MAIS DE 08 ANOS DE TRABALHO NA ÁREA DE RESIDÊNCIAS 

MULTIPROFISSIONAIS, SEJA EM CURSOS PRESENCIAIS OU EAD. 

DIANTE DA NOSSA EXPERIÊNCIA, APROVEITAMOS O 

MOMENTO DE PANDEMIA EM QUE ESTAMOS VIVENDO, ONDE 

PRECISAMOS DIMINUIR O NOSSO RITMO E TIVEMOS UM TEMPO 

MAIOR PARA ANALISAR COMO PODERÍAMOS AUXILIAR DE FORMA 

MAIS EFETIVA OS NOSSOS ALUNOS PARA UMA APROVAÇÃO AINDA 

ESSE ANO NA TÃO SONHADA RESIDÊNCIA. 

CHEGAMOS À CONCLUSÃO QUE O FATOR TEMPO, ALIADO À 

QUALIDADE E AO DIRECIONAMENTO SÃO FUNDAMENTAIS PARA A 

APROVAÇÃO. 

RESOLVEMOS LANÇAR UM CURSO NOS MOLDES DE 

INTENSIVO, TENDO COMO REFERÊNCIA QUESTÕES DE PROVAS 

ANTERIORES. HÁ MAIS É UM CURSO DE QUESTÕES? 

A RESPOSTA É NÃO! É UM CURSO COM QUESTÕES E DICAS 

ESSENCIAIS (SABE OS ARTIGOS QUE MAIS CAEM, AQUELAS DICAS, 

INDENTIFICAR AQUELA PEGADINHA, ENTÃO É ISSO QUE O NOSSO 

CURSO VAI TER OFERECER). 



 

AH! ENTÃO É UM MILAGROSO CURSO, POSSO DEIXAR TODOS 

OS OUTROS CONHECIMENTOS E MERGULHAR NELE E SEREI 

APROVADO? 

NÃO É ASSIM! ESSE É, SOBRETUDO, UM CURSO PARA QUEM 

TEM POUCO TEMPO PARA A SUA PREPARAÇÃO, SE VOCÊ JÁ 

ESTIVER COM OUTRO CURSO, OUTRO MATERIAL, SE JÁ ESTIVER 

ESTUDANDO, ELE SERÁ FUNDAMENTAL PARA SEDIMENTAR O 

CONTEÚDO. 

NOSSO CURSO FOI PENSANDO DE FORMA ESTRATÉGICA PARA 

ATENDER A MAIS DE 85% DOS PROCESSOS SELETIVOS PARA 

RESIDÊNCIAS EM NOSSO PAÍS. 

A METODOLOGIA DESCOMPLICANDO, PERMITE QUE VOCÊ 

TENHA UMA PREPARAÇÃO COMPLETA E DIRECIONADA, 

ALIANHANDO PDFS INDEPENDENTES + RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 

EM VÍDEO + DICAS ESSENCIAIS, TUDO PENSADO EXCLUSIVAMENTE 

PARA APROVAR NOSSOS FUTUROS RESIDENTES. 

NESSE MÓDULO NÓS IREMOS DESCOMPLICAR AS POLÍTICAS 

DE SAÚDE PARA AS RESIDÊNCIAS, CONFIRA NO NOSSO SÚMÁRIO 

OS ITENS QUE SERÃO TRATADOS. 

 

 

 

 

 



 

2. POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 

INTRODUÇÃO 

A Atenção Básica está disciplinada atualmente na Portaria de 

Consolidação nº 02 de setembro 2017, sendo que poucos dias antes já havia sido 

publicada e Portaria nº 2.436 também em setembro 2017, que divulgava a nova 

Política Nacional da Atenção Básica. 

O que é mais importante aqui é entender que as bancas podem 

contextualizar a questão mencionando tanto a portaria de consolidação nº 02, 

quanto a Portaria 2.436 de 2017 e vamos trabalhar de uma forma que você esteja 

apto para responder as questões. 

As ações da AB, são longitudinais, ou seja, os indivíduos devem ser 

acompanhados em todo seu ciclo de vida. No entanto, os problemas agudos não 

são o foco do primeiro nível do sistema – a AB, e sim os problemas e as situações 

crônicas. Isso não quer dizer que os casos de urgência/emergência não serão 

 

 

A Atenção Básica – AB, é o primeiro nível do sistema, 

considerada porta preferencial de entrada, centro de 

comunicação e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde – RAS. 

Deve ser desenvolvida com base territorial e população definida 

(adscrita), onde os indivíduos, família e coletividade têm acesso 

a equipes multiprofissionais que, desenvolverão suas ações 

seguindo os princípios e diretrizes do SUS, além dos específicos 

descritos na portaria que dispõe sobre a AB. 
 

 

 

 



 

atendidos nas unidades de saúde, mas devem ser referenciados para as instituições 

que darão resolutividade a estas situações. 

 

 

Política Nacional da Atenção Básica – (NOVA PNAB) 

Uma das coisas mais importantes sobre a nova PNAB, aqui sugiro que você 

realmente decore de uma vez, é que ela traz a igualdade entre os termos Atenção 

Primária e Atenção Básica. 

Essa nova Política ratifica que os termos Atenção Básica e Atenção 

Primária são equivalentes. 
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Um item que despenca em provas é a própria definição de Atenção Básica, 

que sofreu alteração com a publicação da atual portaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A Atenção Básica é o primeiro nível da atenção, considerada 

porta de entrada preferencial e ordenadora Rede de Atenção à 

Saúde. 
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Promoção

Prevenção

Proteção

Diagnóstico

Tratamento

Reabilitação

Redução de danos

Cuidados paliativos 

Vigilância em saúde

 

realizada com equipe multiprofissional e 

dirigida à população em território 
definido, 

sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária.
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Além disso, a Atenção Básica traz mais alguns itens super importantes para 

as provas: 

 

 

A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro
de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e
ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

A Atenção Básica será ofertada integralmente e
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas
necessidades e demandas do território, considerando os
determinantes e condicionantes de saúde.



 

 

Assim como a maioria das legislações da Saúde, a PNAB possui princípios 

e Diretrizes. Vamos elencar e definir cada um deles. 

 

 

É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero,
raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual,
identidade de gênero, estado de saúde, condição
socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual,
funcional e

Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas
estratégias que permitam minimizar
desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão
social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou
discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na
situação de saúde.

 

 
A Atenção Básica tem papel fundamental na Rede de Atenção à 

Saúde, como principal porta de entrada e coordenadora do 

cuidado. Além disso, o processo de trabalho está intimamente 

relacionado ao cuidado com o indivíduo dentro do contexto de 

vida, incluindo território, trabalho, família, desejos e 

particularidades. Utiliza tecnologia leve de cuidado, mas de uma 

complexidade tamanha. Os profissionais são vinculados e 

conhecidos por aqueles que residem no território adscrito, 

levando em consideração os fatores determinantes e 

condicionantes do processo saúde-doença individual, familiar e 

coletivo. 

 

 

 



 

 

 

Princípios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes: 

 

 

 

 

 

Universalidade

• possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada

aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as

pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela

atenção às suas necessidades de saúde

Equidade

• ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida

e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando

que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve

atender à diversidade.

Integralidade

• É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que

atendam às necessidades da população adscrita nos campos do

cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de

doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos

cuidados paliativos.

 

 

Regionalizaçao e Hierarquização

dos pontos de atenção da RAS, tendo a Atenção Básica como 
ponto de comunicação entre esses.

Territorialização e Adstrição

de forma a permitir o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e
intersetoriais com foco em um território específico, com
impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da
saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele
espaço e estão, portanto, adstritos a ele.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População Adscrita

população que está presente no território da UBS, de forma
a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e
responsabilização entre as equipes e a população, garantindo
a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu
cuidado.

Cuidado Centrado na Pessoa

aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de
forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem
os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança
necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua
própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.

Resolutividade

reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva,
utilizando e articulando diferentes tecnologias de cui-dado
individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada
capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e
sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva
de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e
grupos sociais.

Longitudinalidade do cuidado

pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com
construção de vínculo e responsabilização entre
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo
permanente e consistente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenar o cuidado

elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre
os pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de
comunicação entre os diversos pontos de atenção.

Ordenar as redes

reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua
responsabilidade, organizando as necessidades desta
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde,

Participação da comunidade

estimular a participação das pessoas, a orientação
comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a
competência cultural no cuidado, como forma de ampliar
sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua
saúde e das pessoas e coletividades do território.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui e acesse o material completo 
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