
RESPOSTA AO ENCAMINHAMENTO DE RECURSO 

 

Atendendo à solicitação do candidato, em relação ao conteúdo da prova 
para Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Antonio 
Pedro, ENFERMAGEM, do Processo Seletivo do Edital Termo Aditivo 
Suplementar nº 01/COREMU/UFF/2022, a Banca Examinadora resolve, diante 
do exposto abaixo: 
 

Candidata solicitante: 
Letícia da Fonseca Anacleto Moreira 

 

PERGUNTA  Acerca da Resolução no 41/2018 que dispõe quanto às 
diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos 
cuidados continuados integrados, no âmbito Sistema Único de 
Saúde (SUS), assinale a alternativa correta, em relação aos 
seus Objetivos: 

RESPOSTA 
Ofertar educação permanente em cuidados paliativos para os 

trabalhadores da saúde no SUS. 

GABARITO 
D 

BIBLIOGRAFIA BRASIL. Resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018. Dispõe 

sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, 

à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

RECURSO:   Deferido (   )     Indeferido (x) 

   Alterado para opção da letra: (   )  Anulada (  ) 

Justificativa: 

A Resolução no 41/2018 é referente às diretrizes para a organização dos 

cuidados paliativos, desta maneira em seu Art. 3º, referente a organização dos 

cuidados paliativos em seu II objetivo, que é “promover a melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes”, seu foco específico não é a promoção da saúde, como 

indica uma das alternativas da questão, visto que essa Resolução trata dos 

cuidados paliativos. 

Desta maneira a resposta correta continua sendo a alternativa que indica 

“Ofertar educação permanente em cuidados paliativos para os trabalhadores 

da saúde no SUS.”, conforme gabarito.  



PERGUNTA  No Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2021-
2030, do Ministério da Saúde (MS), especificamente no Eixo 
Atenção Integral à Saúde, quais as doenças crônicas não 
transmissíveis são citadas: 

RESPOSTA 
Câncer de colo do útero e diabetes mellitus. 

GABARITO 
B 

BIBLIOGRAFIA BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de 

Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não 

Transmissíveis no Brasil, 2021-2030 [recurso eletrônico], 2021.  

(pg 87) 

 

RECURSO:   Deferido ( X )     Indeferido ( ) 

   Alterado para opção da letra: (   )  Anulada (X) 

Justificativa:  

No Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2021-2030, do Ministério da Saúde 

(MS), especificamente no Eixo Atenção Integral à Saúde, as doenças crônicas 

não transmissíveis citadas em toda a sua extensão são: hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, sobrepeso e obesidade, tabagismo, câncer de colo do útero e 

câncer de mama, transtornos mentais, acidente vascular encefálico, doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e demais DCN. 

Desta maneira inviabilizando a resposta correta, dentre as alternativas 

propostas na questão. 

 

 

Em, 28/03/2022 

Banca Examinadora do Concurso 

 



RESPOSTA AO ENCAMINHAMENTO DE RECURSO 

 

Atendendo à solicitação do candidato, em relação ao conteúdo da prova 
para Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Antonio 
Pedro, ENFERMAGEM, do Processo Seletivo do Edital Termo Aditivo 
Suplementar nº 01/COREMU/UFF/2022, a Banca Examinadora resolve, diante 
do exposto abaixo: 
 

Candidata solicitante: 
CAROLINA DE SOUZA SILVA 

 

PERGUNTA  
A partir dos conceitos relativos às dificuldades com o 

aleitamento contidas no Manual Parto, Aborto e Puerpério 

(BRASIL, 2000) qual o comprometimento mamário que é 

caracterizado por mama quente, com pele avermelhada em 

determinado local, e a mulher apresentando febre: 

RESPOSTA 
Mastite 

GABARITO 
A 

BIBLIOGRAFIA BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas da Saúde. 

Área Técnica de Saúde da Mulher. Manual Parto, Aborto e 

Puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde, 2000 (pg 144) 

 

RECURSO:   Deferido (   )     Indeferido (x) 

   Alterado para opção da letra: (   )  Anulada (  ) 

Justificativa:  

Segundo o Manual Parto, Aborto e Puerpério: assistência humanizada à mulher 

(2000), na página 144, parágrafos 2º e 4º, em relação a questão do concurso, a 

diferença entre ingurgitamento mamário e mastite é o fato da mulher ter febre. 

Que embasado no referido Manual, no ingurgitamento mamário a mulher “pode 

ter febre”, sendo que na mastite a mulher “apresenta febre”. 

Desta maneira a resposta correta continua sendo a alternativa que indica 

“Mastite”, conforme gabarito. 

Em, 28/03/2022 

Banca Examinadora do Concurso 



RESPOSTA AO ENCAMINHAMENTO DE RECURSO 

 

Atendendo à solicitação do candidato, em relação ao conteúdo da prova 
para Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Antonio 
Pedro, ENFERMAGEM, do Processo Seletivo do Edital Termo Aditivo 
Suplementar nº 01/COREMU/UFF/2022, a Banca Examinadora resolve, diante 
do exposto abaixo: 
 

Candidata solicitante: 
MARIA PAULA PIRES VIEIRA LUZ 

 

PERGUNTA  
A partir dos conceitos relativos às dificuldades com o 

aleitamento contidas no Manual Parto, Aborto e Puerpério 

(BRASIL, 2000) qual o comprometimento mamário que é 

caracterizado por mama quente, com pele avermelhada em 

determinado local, e a mulher apresentando febre: 

RESPOSTA 
Mastite 

GABARITO 
A 

BIBLIOGRAFIA BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas da Saúde. 

Área Técnica de Saúde da Mulher. Manual Parto, Aborto e 

Puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde, 2000 (pg 144) 

 

RECURSO:   Deferido (   )     Indeferido (x) 

   Alterado para opção da letra: (   )  Anulada (  ) 

Justificativa:  

Segundo o Manual Parto, Aborto e Puerpério: assistência humanizada à mulher 

(2000), na página 144, parágrafos 2º e 4º, em relação a questão do concurso, a 

diferença entre ingurgitamento mamário e mastite é o fato da mulher ter febre. 

Que embasado no referido Manual, no ingurgitamento mamário a mulher “pode 

ter febre”, sendo que na mastite a mulher “apresenta febre”. 

Desta maneira a resposta correta continua sendo a alternativa que indica 

“Mastite”, conforme gabarito. 

Em, 28/03/2022 

Banca Examinadora do Concurso 


