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Número de inscrição dos candidatos requisitantes:  

008.231-7, 013.783-9 e 015.084-3. 

 

Questão 36) 

                                                                                         

nacional e deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN   

          -                                                               

                                                                                  m o dever 

de notificar. 

A Lei nº 10. 778, de 24 de novembro de 2003                                               

                                                                                                

                    , dispõe: 

“     3  A notificação compulsória dos casos de violência de que trata esta Lei tem caráter 

sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido. 

Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida nesta Lei, fora do âmbito dos 

serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em caso de risco à 

comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da vítima 

ou do seu responsável. 

O site oficial do Ministério da Saúde no Brasil (http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-

saude/vigilancia-de-violencias-e-acidentes-viva/vigilancia-de-violencias/orientacoes-para-

notificacao-e-atendimento) dispõe: 

 

A notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas no âmbito da 

Saúde não é denúncia, mas sim um instrumento de garantia de direitos. Após as etapas 

de acolhimento, atendimento e notificação, deve-se proceder ao seguimento na rede de 

proteção social. 

 

No caso de mulheres adultas que estejam vivenciando situação de violência, e que não 

sejam nem idosas nem deficientes, as equipes de saúde devem informar sobre os serviços 

da rede de proteção social e sobre a importância da denúncia, mas não devem encaminhar o 

caso sem a sua autorização. Em todos os casos, o atendimento deve respeitar a autonomia 

da mulher e seu direito de escolha e obedecer às normativas do Ministério da Saúde. 

 

Dessa forma, o argumento apresentado no recurso é refutado, visto que a notificação dos 

casos de violência contra a mulher tem caráter compulsório, ficando sob decisão da usuária 

somente o encaminhamento do caso para rede de proteção social.  
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Questão 38) 

Considerando o art. 7º da Lei nº 8080/90, dos princípios e diretrizes do SUS, dentre eles, a 

descentralização político administrativa com direção única em cada esfera de governo. 

 

A Portaria nº399, de 22 de fevereiro de 2006, dispõe: 

 

“E    P                  descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os 

estados, e para os municípios, promovendo um choque de descentralização, acompanhado da 

desburocratização dos processos normativos. 

 

3.1 - São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde: 

 

Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos 

entre os gestores; 

 

Financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e transferidos em 

blocos de recursos; 

 

O uso dos recursos federais para o custeio fica restrito a cada bloco, atendendo as 

especificidades previstas nos mesmos, conforme regulamentação específica; 

 

As bases de cálculo que formam cada Bloco e os montantes financeiros destinados para os 

Estados, Municípios e Distrito Federal devem compor memórias de cálculo, para fins de 

histórico e monitoramento. 

 

Dessa forma, o argumento apresentado no recurso é refutado, visto que o Pacto pela Saúde 

estabelece que a transferência de recursos será da esfera federal para os Estados, Municípios 

e Distrito Federal, por meio dos blocos de financiamento. A assertiva E descreve a 

transferência de recursos estaduais e municipais para a federação, estando, portanto, 

incorreta.  

 

Questão 40) 
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                -                                                                     

                                                                                              

                                                    , entre outras fontes. 

 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi desenvolvido no início da 

década de 90, tendo como objetivo a coleta e processamento dos dados sobre agravos de 

notificação em todo o território nacional, fornecendo informações para a análise do perfil da 

morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões nos níveis municipal, 

estadual e federal. 

 

A concepção do SINAN foi norteada pela padronização de conceitos de definição de caso, pela 

transmissão de dados a partir da organização hierárquica das três esferas de governo, pelo 

acesso à base de dados necessária à análise epidemiológica e pela possibilidade de 

disseminação rápida dos dados gerados na rotina do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, o sistema deveria ser utilizado 

como a principal fonte de informação para estudar a história natural de um agravo ou doença e 

estimar a sua magnitude como problema de saúde na população, detectar surtos ou epidemias, 

bem como elaborar hipóteses epidemiológicas a serem testadas em ensaios específicos. 

 

Dessa forma, o argumento apresentado no recurso é refutado. 
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                                                E             . –        –                       

        , 2009.  

Brito LSF. Sistema de informações de agravos de notificação - Sinan. In: Fundação Nacional 

de Saúde. Anais do Seminário de Vigilância Epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde; 

1993. P.145-146. 

 

 

 

 

 


