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 Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica / Clínica Médica e 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

 

Cirurgia Geral (Recurso Indeferido) 

 

Questão 13 / Mantido o Gabarito 

 

O tratamento é Tireoidectomia Total.  

Pode ser realizado também fazendo parte do tratamento Iodoterapia e linfadenectomia. 

A falta dessas opções não invalida a questão. 

 

 

 

Clínica Médica (Recurso Indeferido) 

 

 

Questão 19 / Mantido o Gabarito 

 

Indeferido – Mantido o Gabarito - Referência: Denise Marangoni doenças infecciosas conduta 

diagnóstica e terapêutica 
 

 

Questão 25 / Mantido o Gabarito  

 

Indeferido – Mantido o Gabarito - Referência: Denise Marangoni doenças infecciosas conduta 

diagnóstica e terapêutica 

 

 

 

Medicina Preventiva e Social 

 

QUESTÃO 63 /  Indeferido – Mantido o Gabarito 

Os conselhos têm como função, dentre outras, exercer papel de formulação, acompanhamento 

e controle permanente das ações do governo nos seus três níveis. O principal avanço foi o 

estabelecimento de um canal permanente de relação entre o gestor e a população representada 

de forma paritária nos conselhos, possibilitando maior transparência no processo decisório. Já 

as conferências de saúde têm por objetivo avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 



 

para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, podendo ser convocada 

pelo poder executivo ou, extraordinariamente, pelo conselho de saúde (Brasil, 1990). 

Fonte: BAPTISTA, T. W. F. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do 

direito à saúde. In: MATTA, G. C.& PONTES, A. L. M. (Org.) Políticas de saúde: 

organização e operacionalização do sistema único de saúde. Rio de Janeiro: 

EPSJV/Fiocruz, 2007. 

 

QUESTÃO 64 /  Indeferido – Mantido o Gabarito  

Todos os trabalhadores de saúde, de uma forma ou de outra, fazem clínica Partindo desta visão 

que temos de tecnologias em saúde, podemos afirmar que de uma maneira ou de 

outra, todos os trabalhadores de saúde fazem clínica,  sendo esta  o  campo principal no qual 

operam 

as  tecnologias  leves,  como  articuladoras  das  outras  configurações  tecnológicas.  E,  afirm

amos  isto, mesmo  para  aqueles  que  não  são entendidos  classicamente  como  próprios  da 

saúde,  como é o caso de um porteiro de um estabelecimento de saúde.  Por 

que podemos fazer esta afirmação? Primeiro, porque entendemos que os usuários buscam 

nos seus encontros  com os trabalhadores de saúde, particularmente nos estabelecimentos de 

saúde,  a produção de espaços de acolhimento, responsabilização e vínculo.  Segundo, porque 

entendemos que a clínica não é só o saber diagnosticar,  prognosticar e curar os problemas de 

saúde como uma “disfunção 

biológica”, mas  também é um processo e um espaço de produção de relações e 

intervenções, que  se  dá de modo  partilhado,  e  no qual há um 

jogo  entre  necessidades  e  modos  tecnológicos de agir.  Terceiro, 

porque não há produção de espaços de trocas de falas e escutas, de 

cumplicidades e responsabilizações, de vínculos e aceitações, se não houver 

um trabalho clinicamente implicado.  

 

QUESTÃO  65 /  Indeferido – Mantido o gabarito 

Este movimento, inevitavelmente, coloca a discussão sobre a necessidade de que, um 

modelo  assistencial de novo  tipo,  deve  estar calcado  em uma forte  rede básica de 

serviços, que busca efetivamente outra combinação entre as  tecnologias  em 

saúde,  como  já  vimos,  que  permita  produzir uma  relação  de confiabilidade e de 

responsabilização do trabalhador com o usuário, e que busca  um ótimo  na resolutividade 

das  intervenções,  promovendo  coletivamente  um controle dos riscos de  



 

 

adoecer, mas garantindo um acesso universal aos distintos  níveis do sistema. Só  um 

modelo  assistencial que  produza modalidades  tecnológicas  de assistência,  na base  do 

sistema  de saúde,  comandadas  pelo  universo  das  tecnologias  leves  e  que  tenham 

abrangência  individual e  coletiva,  é  que  pode responder  

a  esta  situação,  e  isto  implica  em uma  decisão política  clara,  pelos  gestores do setor 

saúde, em investir na qualificação clínica das redes básicas de serviços, ao mesmo tempo em 

que se aposte na produção de 

intervenções sobre os  fatores de riscos coletivos de adoecer.  Só assim, é possível construir 

um modelo assistencial com mais qualidade e  mais  barato, 

que  respeita  os  direitos  dos  cidadãos  na saúde,  e  que  tenha 

a  abrangência das ações individuais e coletivas. 

Só construindo um modelo que  explore  positivamente  a  capacidade  cuidadora  do 

conjunto dos trabalhadores de  saúde  é  que reformaremos o 

sistema de saúde na defesa da vida individual e coletiva 

FONTE: A perda da dimensão cuidadora na produção da saúde - uma discussão do 

modelo assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a assistência 

 

QUESTÃO 66 / Indeferido – Mantido o gabarito  



 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Questão 83  Pediatria / Indeferido -  Mantido o gabarito  
 
O tratamento hospitalar da Bronquiolite viral aguda é hidratação venosa, e 
oxigenioterapia, contudo de uma maneira abrangente inclui.  

 Desobstrução das vias aéreas  ( por medidas posturais , aspiração e lavagem 

de VAS e NBZ e/ou macronebulização para fluidificar a secreção de VAS e 

diminuir a obstrução nasal) 

 Hidratação adequada  

 Cuidados para evitar broncoaspiração  

 Tratar febre, se presente.  

 Oxigenioterapia 

A nebulização com soro fisiológico como medida para fluidificar secreção nasal e 
umidificar vias aéreas superiores, particularmente no caso clínico citado onde a 
secreção nasal mais espessa já havia de forma documental (queda da Sat O² que 
aumentou após desobstrução das vias aéreas na admissão hospitalar citada no 
enunciado deste caso), entra como medida preventiva para uma criança com 
secreção nasal abundante. É fundamental que se pese as orientações dos 
guidelines sem esquecer de individualizar o PTS ( Projeto Terapêutico Singular) 
para cada paciente e esta medida mostra uma avaliação cuidadosa e 
individualizada para o caso clínico em análise. 

 
Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis- 
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/e1474 
 

 
 Questão 92 Pediatria / Indeferido – Mantido o gabarito 
 

Causa mais frequente de GNDA em crianças de 2 a 15 anos é uma sequela tardia 
infecção estreptocócica por estreptococo do Grupo A,  sendo mais comum que a 
causa seja piodermite na faixa etária pré escolar (2-6 anos) e a faringoamigdalite: 
faixa escolar e adolescência (6-15anos). 
• As cepas “nefritogênicas” mais frequentes nas   piodermites  são 

47,49,55,47,60 e nas faringoamigdalite são 1,2,4,12,18,25.Além disso, sempre  

solicitar anticorpos ASO (faringoamigdalite) e antiDNAseB (piodermite) além de C3, 

C4 e CH50  

  Contudo os períodos de incubação são bem conhecidos   
• - > 15-28 dias (média 21d)- no caso de piodermites 

• -> 7-21 dias(média 10d)- no caso de Faringoamigdalites 

O período de incubação citado na questão (“mãe informa que há 2 meses 
paciente apresentou amigdalite tratada com benzetalcil. há  
 

http://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/e1474


 

 

4 meses fez tratamento de impetigo com cefalexina.”) afasta  
GNDA ( GNPE) como causa etiológica neste caso. 
A Glomerulonefrite por deficiência de C3 é uma causa rara de glomerulonefrite. 
A glomerulonefrite C3 (C3GN) é uma patologia recentemente definida e com 
prognóstico reservado, onde a importância do diagnóstico precoce para 
instituição do tratamento correto e com imunobiológico  torna premente a 
indicação da biopsia renal para o diagnóstico definitivo. É caracterizada pelo 
achado de glomerular lesões com coloração C3 brilhante em 
imunofluorescência (IF) na microscopia.Os relatórios originais incluíam apenas 
casos com depósitos de C3 fortes e uma completa ausência de imunoglobulinas ou 
outros componentes do complemento na coloração IF, mas estudos mais recentes 
propuseram a inclusão de casos com depósitos leves de imunoglobulinas, desde que 
a existência de depósitos dominantes de C3 de pelo menos duas ordens de 
magnitude mais intensa que qualquer outro reagente imunológico. 
Depósitos em C3GN são menos eletron-densos e menos bem definidos. Tanto o 
C3GN quanto o DDD são considerados ser diferentes expressões de glomerulopatia 
C3, que é definida como uma patologia glomerular com acumulação de C3 e 
deposição ausente ou escassa de imunoglobulinas. No achado histopatológico a GN 
C3 pode ter como achado componente membranoproliferativo ( o mais comum), mas 
outros padrões de  dano glomerular são relatados, incluindo a mesangioproliferativa, 
proliferativa endocapilar difusa, segmentar focal 
glomeruloesclerose e GN crescêntica. A patogênese da C3 GN depende de uma  
ativação anormal da via lternativa do complemento. Em alguns pacientes, essa 
hiperativação do complemento é causada por anormalidades nos genes que 
codificam a ativação de proteínas do complemento  (C3, fator B do complemento) ou 
proteínas reguladoras(fator de complemento H e fator I, CD46) , tornando a biopsia e 
a positividade com soro anti C3 fundamentais para este diagnóstico. 

 
C Rabasco et al.: Effectiveness of mycophenolate mofetil in C3 glomerulonephritis- 
clinical investigation Kidney International (2015) 88, 1153–1160 disponivel em 
https://www.kidney-international.org 
• BEHRMAN, KLIEGMAN e JENSON. Nelson Tratado de Pediatria, 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002, 16ª ed. 
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