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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 Medicina Intensiva do Processo Se-
letivo 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: As principais complicações são: punção arterial, pneumotórax, punção ducto torácico e lesão nervosa.
(0,1 ponto por item)

Para reduzir o risco durante o implante é preciso treinamento e punção guiada por ultrassom. (0,3 ponto por
item)

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

R: Classificação de pancreatite (escore de Balthazar)=  (0,2 ponto por item)

A: pâncreas normal: 0
B: aumento do pâncreas: 1
C: alterações inflamatórias no pâncreas e na gordura peripancreática: 2
D: coleção de líquido peripancreático único mal-definido: 3

E: duas ou mais coleções de fluídos peripancreáticos mal-definidos: 4

(1,0 ponto)

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

R: O diagnóstico radiológico é: hematoma subdural (0,5 ponto)

     As complicações tardias são: hidrocefalia e deficit cognitivo (0,25 por item)
(1,0 ponto)

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

R: Níveis de dificuldade de intubação: (0,1 ponto por item)

A →  Malampatti: II

B →  Malampatti: III

C →  Malampatti: IV

D →  Malampatti: I

Materiais utilizados durante a intubação difícil (0,15 ponto por item)

I → Bougie

II → Tubo laríngeo

III → Máscara laríngea

IV → Combitube
(1,0 ponto)
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▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: As alterações apresentadas são: (0,25 ponto por item)

A → Atelectasia pulmão esquerdo

B → Atelectasia lobo médio esquerdo

C → Atelectasia lobo inferior direito

D → Atelectasia lobo superior direito
(1,0 ponto)

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

R: (0,5 ponto por laudo)
A:
Ritmo
Intervalo PR
Eixo QRS = normal
Alterações ST = supra em parede anteroseptal
Arritmias = não
Diagnóstico clínico: IAM anteroseptal

B:
Ritmo = sinusal
Intervalo PR = normal
Eixo QRS = normal
Alterações ST = supra em parede inferior
Arritmias = ESSV isolada
Diagnóstico clínico: IAM anteroseptal

(1,0 ponto) 

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

R: 

Fase A → Analisando ritmo
Fase B → Carregar
Fase C → Afastar
Fase D → Disparar - choque

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Os principais bundles são: (0,2 ponto por item)

→ Higienização das mãos
→ Elevação de cabeceira do leito
→ Higiene bucal 
→ Aspiração subglótica 
→ Cuidados com os circuitos do ventilador
→ Verificação de pressão do cuff

(1,0 ponto)
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▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Os parâmetros ideais na ventilação protetora da SARA são: (0,2 ponto por item)

→ VC baixo - 3 a 6ml/kg de peso; 

→ pressão platô< 30cmH20; 

→ Uso de PEEP; 

→ FIO2 menor possível para manter SaO2> 90%; 

→ hipercapnia permissiva
(1,0 ponto)

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

R: O diagnóstico das gasometrias são:

Gaso A →  acidose metabólica; 

Gaso B →  alcalose respiratória; 

Gaso C →  acidose mista; 

Gaso D → alcalose metabólica
(1,0 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2018.


