
 

 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E PROFISSIONAL EM SAÚDE 

DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
VICE REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 
ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, 

para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Caren Eduarda Cicchetti Guerra 

Nº inscrição: 

191 

Área de formação/programa/instituição: 

Residência Multiprofissional em Cardiologia na área de Psicologia no Hospital de Clínicas 

de Passo Fundo 

E-mail: 

careneduardag@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Como candidata inscrita solicito revisão da questão 12 da prova, referente aos Conteúdos de Políticas 

Públicas de Psicologia. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Questão 12 – Políticas Publicas Psicologia 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), ou HumanizaSUS, deve estar presente em todas as 

políticas e programas de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), atravessando, portanto, 

a lógica de trabalho de todos os profissionais atuantes na saúde. No que compete às diretrizes da 

PNH, analise as assertivas a seguir:  

I. O acolhimento – se refere à escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do 
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usuário. É possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas 

necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Deve ser construído de forma coletiva, 

a partir da análise dos processos de trabalho, e tem como objetivo a construção de relações de 

confiança, compromisso e vínculo.  

II. Gestão participativa e cogestão – a cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos 

processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também 

em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em 

lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.  

III. Clínica ampliada e compartilhada – ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para 

uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a 

complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do 

conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.  

IV. Transversalidade – a PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau 

de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, tirando-os do isolamento e das relações 

de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de 

saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem 

produzir saúde de forma mais corresponsável.  

V. Defesa dos direitos dos usuários – os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os 

serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam 

cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Todo cidadão tem direito a 

uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e de decidir sobre compartilhar ou não 

sua dor e alegria com sua rede social.  

 

Resposta correta segundo o gabarito: Letra E= I, II, III e V. 

 

Seguindo a cartilha da PNH disponibilizada pelo sus, disponível através do link: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf>, 

acesso em 30 de novembro de 2020, entende-se por transversalidade: 

“A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da 

comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder 

hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde 

podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir 

saúde de forma mais corresponsável.” 

ou seja, exatamente a descrição que a pergunta traz sobre transversalidade, porém na resposta 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf
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correta, segundo o gabarito, a alternativa IV não consta como verdadeira, sendo que é. 

 

Desta forma, as alternativas corretas seriam todas, porém essa alternativa não consta nas 

possíveis respostas da questão.  

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 

A questão traz como enunciado “[...] o que compete às diretrizes da PNH [...]”. A transversalidade 

corresponde a um dos princípios da Política Nacional de Humanização. De fato, a descrição está 

correta, o que a torna inválida é justamente não pertencer ao grupo de diretrizes da PNH.  

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


