
QUESTÃO 38 

 
A Estratégia da Saúde da Família (ESF) é prioritária para a reorganização da atenção básica 
no Brasil, de acordo com os princípios doutrinários e organizativos do SUS.  
A operacionalização dessa estratégia pressupõe a responsabilização sanitária de uma equipe 
multiprofissional sobre uma determinada população residente em um território, com ênfase na 
promoção da saúde e na participação popular. A enfermagem é uma categoria profissional 
pertencente à equipe mínima da ESF. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política nacional de 
atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
 
Considerando as premissas apresentadas, redija um texto dissertativo acerca do processo de 
trabalho da enfermagem na Estratégia da Saúde da Família, dando continuidade à situação 
descrita a seguir. (valor: 10,0 pontos) 
 
Maria, enfermeira, residente em um município de pequeno porte, foi convidada para ser 
enfermeira da equipe do Centro de Saúde da Família que será implantado em um bairro 
periférico desse município. 
 

Padrão de Resposta: 

Respeito aos principais referenciais do SUS e ESF (valor: 3,0 pontos). 

Propor ações de enfermagem (valor: 3,0 pontos). 

Reconhecer a importância do trabalho em equipe (valor: 1,5 pontos). 

Valorizar os saberes e a participação da comunidade (valor: 1,5 pontos). 

Tomar como base a realidade do território (valor: 1,0 ponto). 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

 

“O enfermeiro que se propõe a trabalhar na coletividade tem a missão de manter e promover a 
saúde” 
             FIGUEIREDO, N. M. A. , 2005. 
 
Com base nesse princípio, a enfermeira Márcia convocou outras enfermeiras, Cristina e Rosa, 
para uma reunião, com o objetivo de, juntas, discutirem o que se espera de um cuidado 
coletivo para a comunidade assistida. Considerando esse objetivo, resolva os itens a seguir. 
 

a) Apresente e fundamente três temas que deveriam ser discutidos pelas enfermeiras na 
reunião para alcançar o cuidado coletivo. (valor: 5,0 pontos) 

b) Conceitue cuidado coletivo. (valor: 5,0 pontos) 
 
 



 
Padrão de Resposta: 

 

 “O enfermeiro que se propõe a trabalhar na coletividade tem a missão de manter e 

promover a saúde” (Figueiredo N.M.A, 2005). Nesse contexto, Márcia convocou as 

outras enfermeiras Cristina e Rosa para uma reunião com o objetivo de juntas 

discutirem o que se espera de um Cuidado Coletivo para a comunidade assistida. 

Desta forma apresente o que é necessário ser discutido.  

Padrão de resposta esperado/justificativa para elaboração do item.         

• Ter sentido de integridade e totalidade de saúde; 
• Ter a idéia de que o homem precisa de realização plena; 
• Ter a experiência humana como bem-estar, como harmonia; 
• Ter compreensão e apropriação da corporeidade; 
• Prestar atenção no modo de viver e à modalidade de ser de cada um e da 
coletividade; 
• Prestar atenção no modo de estar sempre em busca do bem-estar; 
• Ter claro sobre humanização da saúde, entendida como interiorização e 
personalização; 
• Criar no ser humano a capacidade para apropriar-se da saúde e vivê-la em 
profundidade; 
• Entender que a saúde pertence mais à modalidade do ser que à do ter; 
• Interpretar e avaliar a relação estreita dos fatores culturais, 
socioeconômicos e religiosos que mudaram o homem e sua comunidade. 
 
Requisito do aluno para elaboração do item 

 

• Integralidade 

• Comportamento 

• Cultura 

• Equilíbrio emocional 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 40 

Ana, com 33 semanas de gestação, participa do grupo em uma unidade de saúde. Durante as 
atividades, nesta semana, as gestantes disseram que gostariam de discutir as dificuldades das 
mães no aleitamento materno. A enfermeira iniciou a atividade utilizando as imagens a seguir 
com intuito de provocar a discussão do grupo. 
 

 

ALVES, C. R. L. e MOULIN, Z. S. Saúde da criança e do adolescente: crescimento, desenvolvimento e alimentação. 
Belo Horizonte: Coopmed, 2008. 

 
 
Com base nas informações e na tirinha utilizada pela enfermeira, resolva os itens a seguir. 
 

a) Para realizar orientações, a enfermeira deve considerar a demanda dos participantes 
na atividade? Justifique sua resposta. (valor: 5,0 pontos) 
 

b) Comente acerca da contribuição da atividade de educação em saúde, no pré-natal, 
para a mulher no pós-parto. (valor: 2,5 pontos) 
 

c) Discorra sobre a contribuição da atividade de educação em saúde, no pré-natal, para a 
criança nos primeiros dias de vida. (valor: 2,5 pontos) 

 

Padrão de Resposta: 

 

A) Para realizar orientações a enfermeira deve considerar a demanda dos participantes na 
atividade? Explique sua resposta.  
R- Sim. Na explicação o aluno devera argumentar sobre a base teórica que 
fundamenta os processos educativos que tem como objetivo a autonomia do individuo, 
assim o profissional responsável pela atividade devera considerar a demanda para 
planejar e desenvolver a atividade. Ao considerar a demanda dos envolvidos na 
atividade o profissional poderá ter mais interação das usuárias nas discussões, como 
posteriormente haverá maior possibilidade de estabelecer um processo de 
confiabilidade entre profissional e usuárias. Outra possibilidade do processo educativo 
participativo e problematizador é refletir sobre a realidade para propor as mudanças 
possíveis no sentido de promover a saúde e prevenir doenças. 
 
 



 
B) Fale sobre a contribuição da atividade de educação em saúde, no pré-natal, para 

mulher no pós-parto.  
O aluno devera discorrer sobre a contribuição do processo educativo para que a 
mulher tenha conhecimento das mudanças que ocorreram no seu corpo e na dinâmica 
da família , assim como, de se preparar para cuidar do filho que vai chegar. 
 

C) Fale sobre a contribuição da atividade de educação em saúde, no pré-natal, para a 
criança nos primeiros dias de vida.  
O aluno devera discorrer sobre a contribuição do processo educativo para que a 
mulher tenha conhecimento sobre as características fisiológicas e anatômicas da 
criança, assim como, das mudanças da dinâmica da família que esse novo membro vai 
provocar. 

 

 

 


