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IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO:
Questão 20. A infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da
Família (ESF) deve estar adequada ao quantitativo de população adstrita e suas especificidades,
bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Quanto à
ambiência da ESF, analise as alternativas a seguir:
I- Os parâmetros de estrutura devem levar em consideração a densidade demográfica, a
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população, e as ações e serviços de saúde a
serem realizados.
II- É importante que sejam previstos espaços físicos e ambientes adequados para a formação de
estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para
a educação permanente na UBS/ESF.
III- As UBS/ESF não necessitam ser construídas de acordo com as normas sanitárias de referência
como as normativas de infraestrutura vigentes, pois são serviço públicos, mas precisa possuir
identificação segundo os padrões visuais da Atenção Básica e do SUS. Devem, ainda, ser
cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo
com as normas em vigor para tal.Errada porque devem ser construidas
Marque a alternativa correta:
(A) Apenas as alternativas II e III estão corretas
(B) Apenas as alternativas I e II estão corretas
(C) Apenas as alternativas I e III estão corretas
(D) Todas as alternativas estão corretas
JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:
A letra B está correta, pois segundo a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, do
Ministério da Saúde / anvIsa, que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a
revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), em item 3 - INFRAESTRUTURA, AMBIÊNCIA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO
BÁSICA:
A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas
especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos
usuários. Os parâmetros de estrutura devem, portanto, levar em consideração a densidade
demográfica, a composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população, e as ações e
serviços de saúde a serem realizados. É importante que sejam previstos espaços físicos e
ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e
superior, para a formação em serviço e para a educação permanente na UBS.
As UBS devem ser construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as
normativas de infraestrutura vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões visuais
da Atenção Básica e do SUS. Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo com as normas em vigor para tal.
DECISÃO:(

) DEFERIDO

( X ) INDEFERIDO

São José do Jacuri/MG
ASSINATURABANCA EXAMINADORA:

DATA: 11/12/2018

