
 

 
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:  

PATRICIA RODIGHERI VIEIRA 

Nº inscrição: 

41 

Área de formação/programa/instituição: 

FISIOTERAPIA/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO/HSVP 

E-mail: 

vieirapatriciaa@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 candidato inscrito do programa de residência multiprofissional em saúde do idoso, solicito a análise 

da questão número 20, alternativa E, do rol de questões de políticas públicas da área de fisioterapia.  
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JUSTIFICATIVA: 

Segundo dados do UNA-SUS  tanto a prevalência quanto a incidência de morbimortalidade do Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) tem a população masculina como principal grupo de risco. Outra questão a 

ser considerada é a faixa etária do indivíduo, pois mulheres adultas jovens possuem morbimortalidade 

prevalente em acidentes automobilísticos e feminicídios, sendo que doenças do aparelho circulatório 

aparecem em terceiro lugar. Entretanto, no grupo etário de adultos em meia idade as doenças do aparelho 

circulatório sim são consideradas primeira causa de morbimortalidade. E finalmente em idosos a 

prevalência de doenças se caracterizam primeiramente por neoplasias, doenças do aparelho circulatório e 

por fim doenças respiratórias (Mendes, JDV. Perfil da Mortalidade em Adultos por Faixa Etária e Sexo 

no Estado de São Paulo em 2013. 2015 http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/profissional-

da-saude/destaques//boletim_bepa_144_dez_2015.pdf) (Godinho RE; Mameri CP. De que morrem as 

mulheres brasileiras? – Anais ABEB, 2016).  Estes fenômenos apresentados podem ser explicados pela 

transcrição sociodemográfica. Sendo assim, a presente questão não possibilita entendimento pleno sobre 

qual faixa etária estava se referindo.   

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A questão refere-se ao documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher” e a candidata utiliza outras referências para justificar este recurso (Mendes, JDV. 

Perfil da Mortalidade em Adultos por Faixa Etária e Sexo no Estado de São Paulo em 2013. 2015 

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/profissional-da-

saude/destaques//boletim_bepa_144_dez_2015.pdf) (Godinho RE; Mameri CP. De que morrem as 

mulheres brasileiras? – Anais ABEB, 2016). Em relação ao infarto agudo do miocárdio, nas  

alternativas não há comparação entre os gêneros masculino e feminino e nem menção em 

relação a faixa etária de maior incidência desta patologia. Finalmente, na página 25 do 

documento se lê: “...No Brasil, as principais causas de morte da população feminina são as 

doenças cardiovasculares, destacando-se o infarto agudo do miocárdio...”. 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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