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RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as
Respostas Esperadas da prova de projeção da especialidade de Mastologia do Processo Seletivo
para Residência Médica – 2019.

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão consideradas
corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às
expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem
como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também serão aceitas, sen-
do que a pontuação a elas atribuída corresponderão aos diferentes níveis de acerto.

▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R:  A hipótese diagnóstica mais provável de AFBM (Alteração Funcional Benigna das Mamas) com cistos
mamários ou com nódulos benignos.

(1,0 ponto)
▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R:  A conduta semiológica mais adequada é o exame físico e avaliação de imagem com exame de
ultrassonografia das mamas.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R:  O controle clínico deve ser realizado com exame físico e exame ultrassonográfico das mamas.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R:  O controle clínico deve ser semestral por dois anos e após este período passa a ser anual.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R:  O controle clínico deve ser descontinuado se houver alteração da imagem nodular, em especial
um aumento significativo do seu tamanho.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Neste caso, deve-se recomendar a biópsia da lesão (estudo histopatológico).

(1,0 ponto) 

▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: A principal hipótese diagnóstica é a de mastite puerperal com abscesso mamário, devendo ser rea-
lizado o exame de ultrassonografia das mamas para avaliar a extensão da  coleção e a possibilidade
de outras lojas de abscesso.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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R:  A melhor conduta terapêutica é a drenagem cirúrgica associada a antibiótico terapia.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: A avaliação complementar, neste caso, deve ser realizada com exame de ultrassonografia das mamas.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: A principal justificativa desta indicação é a necessidade de se distinguir se a imagem nodular, evi -
denciada à mamografia, representa uma imagem cística (anecoica) ou sólido (hipoecoica).

(1,0 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2018.


