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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de  MÉDICO-
ÁREA: SOCORRISTA. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de
correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no
conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à aborda-
gem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de
conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas, contudo, a
pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

a) Os possíveis diagnósticos são: HAS, IAM, PCR.

b) A conduta inicial que o médico deverá tomar após fazer a avaliação inicial é administrar
oxigênio, ABC da RCP, intubar após oferta de O2, expansão volêmica.

c) O médico, caso esse paciente evolua com ausência de pulso, deverá iniciar RCP, usar
DEA, desfibrilar, se necessário.

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

a) A conduta inicial na abordagem do quadro clínico descrito será melhorar oferta de O2, e
preparar material para intubação. As hipóteses diagnósticas para o caso são pneumonia,
insuficiência respiratória e sepse.

b)Os exames solicitados na abordagem inicial  deverão ser  os  de rotina:  hemograma,
hemoculturas, eletrólitos, lactato, gasometria arterial e venosa central.

c) O médico deverá proceder solicitando ajuda, tentando colocar ML ou tubo laríngeo e re-
alizar cricotireoidostomia.

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________

a) Os cuidados médicos na abordagem nas primeiras três horas de atendimento ao paci-
ente com sepse será colher lactato e hemoculturas, iniciar ATB, reposição volêmica.

b) A monitorização nas primeiras seis horas de atendimento tem como objetivos terapêuti-
cos desejados para esse período: monitorar PAM, PVC, diurese, ECG, SaO2. Objetivos:
PAM > 70mmHg, SVcO2 > 70%, diurese presente, melhora da perfusão periférica.

c) Os índices utilizados para avaliar a gravidade e o prognóstico desses pacientes serão:
APACHE II, SAPS3, SOFA.

(20 pontos)


