1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Fazer um Banner para o processo seletivo com
os brasões do Estado e da União - Dilma

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
RESPOSTA AO RECURSO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 7 – Recurso improcedente
Recurso:
Questão 7 – O item I, cita que os movimentos sociais e suas intensificações a partir da década de
70, em especial o movimento de reforma Sanitária.
Em textos no qual refere à reforma Sanitária não citam em momento algum que ela
foi um movimento especial e sim a palavra que se destacou e não somente ela que se
destacou nesta década, mas também o movimento sindical conforme texto e site que
comprovam abaixo.
O contexto político da época era caracterizado pelo autoritarismo, repressão política, censura à
imprensa, sendo estas evidenciadas, por exemplo através de pessoas que eram cassadas. Em
meados da década de 70, teve início a abertura política, por meio de eleições, possibilitando a
reorganização de movimentos sociais, destacando-se o Movimento Sanitário. Esta foi uma
forma dos profissionais da saúde denunciarem as repercussões do modelo econômico sobre a
saúde da população e a irracionalidade do sistema de saúde existente na época. Deve-se
ressaltar o início do “movimento pelas eleições diretas”. Destaca-se também o Movimento
Sindical nesta época, o qual preocupa-se com as relações entre saúde e trabalho, visando a
melhoria dessa relação, através da articulação intersindical e entre os setores intelectuais da área
da saúde.
No site: http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/por/sus.htm
RESPOSTA AO RECURSO
A candidata, ao mesmo tempo em que traz um argumento refutando a questão, apresenta uma
justificativa, que por si só, volta a fundamentar o item I.
A questão 7 é bastante clara, afirma que o Sistema Único de Saúde é uma construção que se
processa ao longo da história da Saúde Coletiva no Brasil e solicita que se aponte os marcos
históricos.
O Movimento da Reforma Sanitária não ocorreu de forma isolada e foi fruto de uma série de
pressões sociais que vinham acontecendo, especialmente diante da opressão do regime militar,
da censura, das epidemias e do descaso com a saúde pública, entre outros fatores, como o texto
da candidata aponta.
Assim o item I não nega de forma alguma outros movimentos que ocorreram, como as “Diretas Já”
e o “Movimento Sindical”, mas enfatiza o Movimento da Reforma Sanitária como especial, pois foi,
entre todos os movimentos, o que mais influenciou o processo de construção do SUS,
especialmente nas suas bases conceituais. Essa informação consta em praticamente todas as
bibliografias que tratam das políticas de saúde no Brasil.
Item I:
“I. Os movimentos sociais e suas intensificações a partir da década de 70, em especial o
movimento da Reforma Sanitária;”
Sendo assim, a banca julga o recurso IMPROCEDENTE e mantém o gabarito oficial.

