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CADERNO DE QUESTÕES
 

PSICÓLOGO/ ÁREA: 
CLÍNICA E DA SAÚDE

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta 
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém três questões 
discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e não 
será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados 
estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

3.  Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às
instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de 
prova,sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno de 
Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É 
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse 
horário.

5. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo 
liberados somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no 
qual irão apor suas respectivas assinaturas.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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PSICÓLOGO/ÁREA: CLÍNICA E DA SAÚDE

____Questão 01_______________________________________________________________

Com base no recorte de dados da pesquisa exposta abaixo, elabore um projeto de intervenção
clínica para ser desenvolvido na UFG. O cabeçalho deverá conter o título do projeto. O projeto
deverá  ter  os  seguintes  itens  a  serem  avaliados:  1.  Introdução  (delimitação  do  problema  e
fundamentação teórica da Psicologia como ciência e profissão) e objetivos, 2. Método (incluindo
articulação do projeto com a rede pública de saúde) e  3. Materiais/  Instrumentos,  Análise de
resultados e menção de autores utilizados. 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA

Título 

O coping de cuidadores familiares de pacientes portadores de leucemia aguda.

Introdução

A leucemia engloba um grupo de doenças neoplásicas que afetam a produção de glóbulos brancos de
formas complexas e diferentes, comprometendo suas funções, sem, contudo, afetar a capacidade de
proliferação  celular.  Essas alterações genéticas  são  adquiridas  (ou seja,  não  são  congênitas)  nas
células da medula óssea (Hamerschlak, 2008).

As  principais  formas  de  tratamento  contra  as  neoplasias  são  a  cirurgia,  a  quimioterapia  (QT),  a
radioterapia (RT) e, no caso de leucemias,  o transplante de medula óssea (TMO),  também se faz
presente, de acordo com a doença, o tratamento e o paciente. Esses tipos de intervenções podem ter
uma função curativa ou paliativa. O tipo de tratamento vai depender da classificação da doença, e esta
é feita a partir do órgão acometido, do tecido de origem, dos aspectos estruturais e morfológicos, além
da avaliação  do  tecido  que  poderá  ser  atingido  com o  tratamento  escolhido  (Hamerschlak,  2008;
Yamaguchi, 1994; Setubalh e Doroh, 2008).

De acordo com Carvalho (2008) e Faria e Cardoso (2010), a compreensão do contexto familiar e do
quadro  socioeconômico  é  fundamental  em uma assistência  de  qualidade  para  o  paciente  e  seus
familiares, pois seu desconhecimento poderá comprometer o seguimento do paciente e os cuidados
exigidos pela doença. 

Considerando  a  literatura  revisada,  este  estudo  busca  descrever  e  compreender  como  se  dá  o
processo de coping (enfrentamento psicológico) em cuidadores familiares de pacientes portadores de
leucemia. 

Método

Trata-se  de  uma pesquisa  qualitativa  e  exploratória,  com uso  de  algumas variáveis  quantitativas.
Foram abordados quatro cuidadores familiares de pacientes portadores de leucemia em tratamento em
um hospital universitário de Goiânia – Go, sendo o tempo de tratamento superior a dois meses. A idade
dos cuidadores variou de 20 a 43 anos, sendo um do sexo masculino e três do sexo feminino. Foram
utilizados um Questionário sociodemográfico, um Roteiro de Entrevista Semiestruturada, um Inventário
de Estratégias de Coping - de Folkman e Lazarus – IEC (Savóia, Santana e Mejias, 1996). A análise
das entrevistas foi feita de forma qualitativa por meio de análise temática de conteúdo. 

Resultados e Discussão

Os quatro cuidadores indicam, em seus discursos, aspectos bastante similares: o desconhecimento da
doença; o tratamento em si, a distância de seus familiares, o tratamento fora da sua cidade, mudanças
na  rotina  diária  como  estressores;  suporte  social  e  religião/espiritualidade  como  estratégias  de
enfrentamento. O fato de três dos quatro cuidadores serem do sexo feminino coincide com estudos de
vários autores que afirmam que a maioria absoluta dos cuidadores é do sexo feminino e familiares, o
que se relaciona à  questão cultural de atribuir à mulher a responsabilidade pelo cuidado dentro da
família (Araújo et al., 2009; Coletto e Câmara, 2009; Volpato e Santos, 2007). Nesta pesquisa, todos os
cuidadores são da mesma família dos pacientes (companheiros, mãe e tia). Quanto ao tratamento,
foram levantados vários fatores que contribuem para ele ser considerado um estressor, entre eles:
tratamento em si, situação financeira, mudanças na rotina diária, distância dos familiares, tratamento
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fora da sua cidade e rotina nos cuidados ao paciente.

Em relação aos dados obtidos por meio do IEC, pode-se observar que as estratégias de coping mais
utilizadas foram o suporte social e a reavaliação positiva, o que mostra que o apoio dos familiares,
mesmo  distantes,  e  os  pensamentos  positivos  ajudam  a  enfrentar  os  estressores  envolvidos  na
situação de uma maneira mais adaptada. Coletto e Câmara (2009) observaram em seu estudo que a
reavaliação positiva é uma alternativa para melhorar a representação emocional dos cuidadores.

Conclusão 

Este  estudo  demonstrou  o  quanto  os  cuidadores  familiares  investigados  são  impactados  pelo
diagnóstico e pelo tratamento da enfermidade de seus familiares, o quanto suas vidas se modificam
quando  assumem  o  papel  de  cuidadores  principais  desses  entes  e,  principalmente,  como  se
reorganizam para se adaptar e enfrentar esta situação. Hoje, há uma demanda contemporânea de se
cuidar fisicamente e psicologicamente dos pacientes,  mas também de seus familiares,  pois ambos
estão imersos no contexto da doença e se influenciam mutuamente, de maneira positiva e negativa, o
que gera consequências no tratamento e na aderência ao tratamento.

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Com base no relato clínico a seguir e na Resolução CFP n. 007/2003, que institui o “Manual de
Elaboração  de  Documentos  Escritos  produzidos  pelo  psicólogo,  decorrentes  de  avaliação
psicológica e revoga a Resolução CFP n. 17/2002”, elabore um Laudo Psicológico, para efeito de
perícia junto ao Ministério da Saúde, direcionado ao gestor da unidade de saúde. O documento
deverá conter os itens mínimos exigidos na Resolução  CFP n. 007/2003.

Relato Clínico

J.  é  uma  criança  do  sexo  masculino,  com  dez  anos  de  idade,  portadora  de  doença  crônica
hematológica hereditária, cursando o ensino fundamental, considerado o foco da intervenção. Nasceu
na região Norte do Brasil, de parto cesariano. Segundo a cuidadora familiar, foi uma gestação desejada
que ocorreu sem intercorrências, embora a criança tenha “passado do prazo”. J. foi amamentado até
os seis meses,  sempre teve sono irregular,  andou e falou com aproximadamente um ano e meio,
porém teve dificuldades com a linguagem escrita, trocando as letras quando se iniciou na educação
infantil. Morou com os pais até os dois anos, quando os pais se separaram. Posteriormente, a mãe
casou-se novamente e foi morar em outro estado. Enquanto morou com a mãe, o padrasto e o irmão,
J. não realizou acompanhamento regular com a hematologista e apresentou crises álgicas.

Ao que se refere a doenças, foi diagnosticado com anemia falciforme (AF) enquanto recém-nascido,
por meio do teste do pezinho. Aos seis meses, passou pela sua 1ª transfusão por infecção e aos 16
meses foi internado em UTI por choque séptico. Já em 2010, fez um tratamento de aproximadamente
três meses e passou, no mesmo ano, por uma retirada cirúrgica do baço. Além disso, aos seis anos,
teve  varicela  e  pneumonia  repetidas  vezes.  Desde  2013,  permanece  em  acompanhamento  com
hematologista devido à AF.

Com sete anos, iniciou os estudos, apresentando dificuldades em todas as matérias, principalmente
matemática,  e  queixando-se  de  não  gostar  de  estudar.  Reclamava  não  gostar  dos  professores  e
protagonizou episódios em que subtraiu objetos na escola. Sem amizades mais próximas na escola,
não tinha aceitação por parte dos colegas e tinha relacionamentos às vezes conflituosos. A cuidadora
relatou que a criança não gostava de ser  contrariada,  querendo as coisas sempre do seu jeito.  A
criança mentia com facilidade e, muitas vezes, não assumia as coisas erradas que fazia; apresentava
mau humor;  agia com agressividade quando os colegas não a aceitavam por ser imaginativa;  por
vezes, revelava uma revolta com a mãe. Quando corrigida com o uso de regras e limites, reagia com
hostilidade  e  expressão  de  raiva.  Não  apresentava  disposição  e  nem  interesse  em  realizar  as
atividades, indicando um desvio de conduta. 

Materiais e Procedimento

Dispondo de um consultório mobiliado com um sofá, duas cadeiras, uma mesa e um armário para
documentação, utilizaram-se materiais para intervenções e horas lúdicas no atendimento. Os jogos
envolviam regras e diretrizes, como dominó, can-can, supersenha; um conjunto de família terapêutica
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de bonecos de madeira branca; materiais para o exercício de recortes e colagem; folhas A4 em branco;
lápis de colorir; gizes de cera, massinha de modelar e uma mesa de futebol de botão. Também foram
usados papel e caneta para anotações durante a intervenção. 

O processo clínico seguia a avaliação psicológica como metodologia, por intermédio de 26 sessões de
aproximadamente uma hora e meia de duração cada. Os encontros ocorreram uma vez por semana,
em um dos ambulatórios de psicologia do hospital. 

Os encontros foram introduzidos por entrevista inicial e anamnese infantil, possibilitando conhecer a
história de vida da criança; seguidos de horas lúdicas e observação do comportamento. A partir disso,
o procedimento do estudo constitui-se na busca por conteúdos expressos por meio das falas e dos
comportamentos de J., identificando seus envolvimentos com elementos de suas personalidades, de
seus ecossistemas e dos processos que desencadeiam fatores de risco/proteção e estão associados
às suas habilidades sociais. 

Resultados

Por meio dos registros de cada encontro, notam-se queixas relativas ao processo desenvolvimental e
socioafetivo  de  J.,  tais  como  “Histórico  de  vida  envolvendo  relacionamentos  interpessoais
conturbados”, “necessidade de construção da identidade da criança”, “Inabilidade diante frustração”,
“não aceitação de regras” e “incorporação de elementos agressivos ao brincar”, os quais, também,
emergiram na avaliação psicodiagnóstica pela qual a criança passou com o profissional anteriormente
responsável pelo caso. 

Observou-se  que  J.  não  apresenta  um  importante  tipo  de  microssistema  de  colegas  e  amigos.
Contudo, nos demais ambientes e nas relações identificadas, interage diretamente e com continuidade,
não apenas com as pessoas, mas também com os objetos e símbolos presentes. Compreendeu-se
que, a princípio, a forma particular de interação de J. com o meio ambiente produzia demasiadamente
o efeito de disfunção, à medida que ele apresentava dificuldades em manter o controle e a integração
dos seus comportamentos. Nota-se, porém, que, ao longo da psicoterapia permeada por atividades
que promoviam a aceitação de regras e autocontrole, J. manifestou a aquisição e o desenvolvimento
de conhecimentos, habilidades e capacidade para conduzir e direcionar seu próprio comportamento,
produzindo o efeito de competência. 

J.  não  respeitava  a  si  próprio  nem aos outros,  o  que  levava  a  uma  ineficácia  na  resolução  dos
problemas. Notou-se a existência de comportamentos, como conduta agressiva, inabilidade diante de
frustração,  não  aceitação  de  regras,  hábito  em  mentir,  excessiva  imaginação,  entre  outros.
Apresentava problemas em manter atenção nas perguntas que lhe eram feitas, assim como deixava de
perguntar por não estar atento às explanações, seja em âmbito escolar, familiar, seja no próprio setting
terapêutico.  Observou-se que dar,  pedir  feedback e elogiar  não eram comportamentos que faziam
parte do repertório da criança.

(20 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

Elabore um projeto de extensão para desenvolvê-lo junto à comunidade universitária (incluindo
docentes, discentes e servidores). A ação deve destacar uma medida preventiva contra o abuso
de álcool e outras drogas. Como parte deste projeto descreva: a) a situação-problema (incluindo
demanda elevada de procura para atendimento individual, presença de fila de espera, restrição
do espaço físico para atendimento clínico, dentre outros), os objetivos específicos desta ação (no
mínimo 3 objetivos) e uma breve justificativa; b) o perfil dos coordenadores interno e externo do
projeto; c) a população-alvo; d) a estimativa dos recursos humanos e financeiros necessários; e
f) o cronograma do plano de trabalho.

(20 pontos)
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