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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIA S 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da
Avaliação  de  Habilidades  e  Competências  da  prova  prática  de Pré-Requisito do Processo
Seletivo para Residência Médica – 2014. 

MASTOLOGIA

____Questão 01_____________________________________ _____________________

A conduta a ser tomada será:
a) Exame físico das mamas com inspeção estática, dinâmica e palpação da axila, fossa supra-
clavicular e as mamas em todos os quadrantes.
b) Solicitar Mamografia.
c) Se mamografia for inconclusiva complementar com ultrassonografia. 

(1,0 ponto)

____Questão 02_____________________________________ _____________________

a)  Mamografia  possui  assimetria  focal  retroareolar,  classifica-a  como  Bi-RADS  0.  Essa
classificação significa que a mamografia foi incapaz de definir a lesão e necessita de outro
método de imagem para complementar o exame. Assim, solicita ultrassonografia mamária.

b)  Ultrassonografia  possui  nódulo,  hipoecogênico,  não  circunscrito,  irregular,  com  sombra
acústica posterior, classifica-o como Bi-RADS 5. A imagem é característica de lesão neoplasia
maligna, lesão proliferativa; essa classificação é de lesão suspeita e exige prosseguir a investi-
gação com análise histológica.

(1,0 ponto)

____Questão 03_____________________________________ _____________________

Conduta: solicitar investigação histológica da lesão com a finalidade de orientação terapêutica.
Pode-se solicitar punção por agulha grossa ou biopsia incisional da lesão se o tamanho dessa
permitir.

(1,0 ponto)
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____Questão 04_____________________________________ _____________________

Hipótese : nódulo suspeito para câncer de mama. Houve retração da papila visto na imagem
inicial e tanto a imagem mamográfica quanto a ultrassonográfica são suspeitas justificando a
hipótese de neoplasia maligna da mama direita.

(1,0 ponto)

____Questão 05_____________________________________ _____________________

Mamografia visibiliza nódulo hiperdenso, bem delimitado em relação ao tecido adjacente, locali-
zado na junção dos quadrantes superiores e há outra imagem assimetria focal na região de
quadrante supero lateral. Ela é inconclusiva e a classificação: Bi-RADS 0.

(1,0 ponto)

____Questão 06_____________________________________ _____________________

Conduta: solicita ultrassonografia complementar e se o nódulo for sólido realiza-se punção por
agulha fina. Caso venha na citologia células sem atipias, essas sugerem ser nódulo benigno,
pode-se indicar seguimento clínico ou exérese da lesão.

(1,0 ponto)

____Questão 07_____________________________________ _____________________

Hipótese diagnóstica: Papiloma intraducto.

(1,0 ponto)

____Questão 08_____________________________________ _____________________

Conduta exérese dos ductos principais para avaliação histológica.

(1,0 ponto)

____Questão 09_____________________________________ _____________________

Hipótese Diagóstica: Cisto mamário.

(1,0 ponto)

____Questão 10_____________________________________ _____________________

Conduta: punção aspirativa para análise citológica, como a secreção é serossanguinolenta não
aspirar todo seu conteúdo. Isso facilita a localização posterior do cisto para eventual exérese
da área comprometida.

(1,0 ponto)


