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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 – 2020.

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: Hipótese diagnóstica de cisto oleoso (esteatonecrose) em mama esquerda (lesão benigna da mama re-
lacionada a processo cicatricial); Mamografia BIRADS®  categoria 2: achado mamográfico benigno.

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

R: Conduta: controle clínico e preventivo anual com exame clínico e mamografia.

(1,0 ponto)

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

R: Hipótese diagnóstica de nódulo benigno em mama direita (fibroadenoma calcificado); Mamografia BI-
RADS®  categoria 2: achado mamográfico benigno e exame de ultrassonografia BIRADS®  categoria 2:
achado ultrassonográfico benigno (considerando a correlação das imagens dos dois métodos).

(1,0 ponto)

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

R: Conduta: controle clínico e preventivo anual com exame clínico e mamografia.
(1,0 ponto)

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

R: Hipótese diagnóstica de nódulo benigno em mama direita; Mamografia BIRADS®   categoria 3:
achado mamográfico provavelmente benigno e exame de ultrassonografia BIRADS®   categoria 3:
achado ultrassonográfico provavelmente benigno.

(1,0 ponto)

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

R: Conduta: controle clínico e de imagem precoce, semestral  no primeiro ano. No controle clínico e de
imagem, se a lesão se mantiver estável após dois anos, a imagem poderá ser reclassificada como BI-
RADS® categoria 2. No caso de haver alteração morfológica do nódulo e/ou aumento de seu tamanho, o
exame anátomo patológico (biópsia) pode ser indicado, preferencialmente com core biopsy (biópsia de
mama com agulha grossa).

(1,0 ponto) 
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▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Hipótese diagnóstica de nódulo maligno em mama esquerda; Mamografia BIRADS®  categoria 5:
achado mamográfico altamente suspeito, sugestivo de lesão maligna e exame de ultrassonografia
BIRADS®  categoria 5: achado ultrassonográfico altamente suspeito, sugestivo de lesão maligna.

(1,0 ponto)

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

R: Conduta: o exame anátomopatológico (biópsia) deve ser indicado, preferencialmente com core biopsy
(biópsia de mama com agulha grossa). Após confirmação diagnóstica com análise anátomo patológica, o
tumor deve ser tratado conforme recomendações de acordo o Estadiamento Clínico.

(1,0 ponto)

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

R: Hipótese diagnóstica de nódulo complexo (sólido cístico) devendo-se afastar a possibilidade de maligni-
dade em mama esquerda; Mamografia BIRADS®  categoria 4: achado mamográfico suspeito de malignida-
de e exame de ultrassonografia BIRADS®  categoria 4: achado ultrassonográfico suspeito malignidade
(considerando a correlação das imagens dos dois métodos).

(1,0 ponto)

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

R: Conduta: o exame anátomopatológico (biópsia) deve ser indicado, preferencialmente, com exére-
se de toda a lesão, ou seja, biópsia excisional.  Caso a conduta de escolha seja a core biopsy (bióp-
sia de mama com agulha grossa) esta pode ser realizada na porção sólida da lesão.

(1,0 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2019.


