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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 Acesso Direto e Pré-Requisito
do Processo Seletivo para Residência Médica – 2015. 

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

____Questão 01_____________________________________ _____________________

- Infecção de vias aéreas superiores ou virose ou gastroenterocolite aguda e hematúria micros-
cópica -1,0

- as duas respostas acima – 0,5

- Infecção urinária – 0,0

(1,0 ponto)

____Questão 02_____________________________________ _____________________

- contaminação da urocultura, repetir o exame EAS e urocultura após melhora do quadro atual
ou colher a urocultura por sonda, não iniciar antibióticoterapia no momento – 2,0

- bacteriúria assintomática e repetir o exame EAS e urocultura após melhora do quadro atual
ou colher a urocultura por sonda, não iniciar antibióticoterapia no momento – 1,0 

- A Pseudomonas justifica todo o quadro atual por se tratar de uma infecção do trato urinário e
a melhor conduta é iniciar antibioticoterapia e repetir o exame EAS e urocultura ao término do
tratamento – 0.0

(2,0 ponto)

____Questão 03_____________________________________ _____________________

Síndrome nefrítica ou glomerulonefrite. 1,0

(1,0 ponto)

____Questão 04_____________________________________ _____________________

- Hemograma, FAN, C3, C4, EAS, proteinúria de 24hs, lipidograma, proteinograma, ureia, cre-
atinina, eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, fósforo), gasometria, Rx de tórax, ecocardiograma =
1,0
-Se na resposta não constar: C3 ou FAN – 0,5
- Se na resposta não constar: FAN, C3, proteinúria 24 h, ureia, creatinina e ecocardiograma –
0,0

(1,0 ponto)
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____Questão 05_____________________________________ _____________________

Trata-se de hidronefrose congênita que pode ser consequente a estenose de JUP, estenose de
JUV ou refluxo vesicoureteral.

(1,0 ponto)

____Questão 06_____________________________________ _____________________

Eas

Urocultura

Ultrassonografia de rins e vias urinárias

(1,0 ponto)

____Questão 07_____________________________________ _____________________

Estenose de JUP, solicitar cintolografia renal com DTPA e DMSA

(1,0 ponto)

____Questão 08_____________________________________ _____________________

Idiopática, hipercalciúria, hiperuricosúria, glomerulonefrite aguda, mal-formação do trato uriná-
rio.

(1,0 ponto)

____Questão 09_____________________________________ _____________________

EAS, Pesquisa de dismorfismo eritrocitário, proteinúria de 24 h, cálcio na urina de 24 h, ácido
úrico na urina de 24 h, C3, ultrassonografia renal.

(1,0 ponto)

____Questão 10_____________________________________ _____________________

Litíase renal

(1,0 ponto)


