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Especialidade: Pediatria
Número da questão: 46
 
Sugestão de recurso:

Baseado no enunciado, temos um escolar de 6 anos, com 
diagnóstico de asma, com história de dificuldade para 
respirar de início hoje. Ao exame físico, paciente com 
dificuldade para conversar, utilizando frases CURTAS e 
PAUSADAS, preferindo ficar sentado; FC 110 bpm; FR 28 
irpm; ausculta respiratória com murmúrio vesicular 
diminuído com SIBILOS INTENSOS, com uso da 
MUSCULATURA ACESSÓRIA; saturação de O2 de 92% em ar 
ambiente. A partir da história clínica e do exame físicos, 
podemos afirmar que o paciente em questão apresenta 
quadro clínico compatível com crise asmática. 
Classificamos, ainda, como uma crise moderada uma vez 
que o paciente apresenta fala encurtada, preferência por 
sentar, frequência cardíaca pouco aumentada, sibilância 
intensa e saturação entre 91-95%. 

Baseado no GINA 2021, maior referência de ASMA, 
independente da idade, a terapia inicial na crise asmática é 
a administração de beta-2-agonista inalatória  de curta 
duração a cada 20 minutos na primeira hora. Ao final das 3 
inalações, reavaliamos o paciente para definirmos o próximo 
passo. O corticosteroide está sempre indicado na crise 
asmática!



Na página 128 do GINA 2021, a diretriz deixa claro que o 
corticosteroide sistêmico deve ser utilizado em 
adolescentes e crianças de 6 a 11 anos de idade (Evidência 
A). Afirma ainda que, quando possível, essa medicação deve 
ser administrada ainda na primeira hora de sintomas.

Fonte: GINA Main Report 2021 - página 128

Portanto, a melhor alternativa para a questão seria a A, que 
orienta - além do salbutamol inalatório a cada 20 min na 
primeira hora, o corticosteroide sistêmico (prednisolona 
oral).

Referências utilizadas:

● GINA 2021 -
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/05/GINA-M
ain-Report-2021-V2-WMS.pdf

https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/05/GINA-Main-Report-2021-V2-WMS.pdf
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/05/GINA-Main-Report-2021-V2-WMS.pdf


Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia
Número da questão: 76
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca examinadora, 

Conforme o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para  
Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST)” do Ministério da Saúde, 2015, “os 
resultados dos testes devem ser interpretados pelo médico, 
em associação com os dados da história clínica do indivíduo 
e com os dados epidemiológicos . Um teste não treponêmico 
positivo com um teste treponêmico não reagente 
provavelmente indica uma reação cruzada e esse resultado é 
um falso positivo. Neste caso, é preciso investigar doenças 
autoimunes e crônicas, doenças infecciosas agudas, bem 
como outras situações fisiológicas que o médico considerar 
pertinentes para explicar a reatividade do teste não 
treponêmico.”
Sendo assim, solicito anulação da questão 76 da prova de 
acesso direto do processo seletivo de 2022, visto que a 
alternativa A liberada como gabarito encontra-se incorreta. 

Referência
MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: MS/CGDI, 2015.



Especialidade: Medicina Preventiva e Social
Número da questão: 83
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca examinadora, 

solicitamos anulação da questão 83. De acordo com os dados 
fornecidos pela questão, a prevalência encontrada é próxima 
de 0,05%. Isso vale tanto considerando apenas o valor de 
1000 casos número de doentes, quanto considerando os 1000 
acrescidos das 100 pessoas que adquiriram a doença naquele 
ano (calculado a partir da incidência de 5/100.000 
pessoas/ano. Desta forma, com esses dados, não chegamos a 
nenhum valor contido nas alternativas e por isso sugerimos a 
anulação da questão. 



Especialidade: Medicina Preventiva e Social
Número da questão: 93
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca examinadora, 

Prezada banca. Solicitamos a ampliação do gabarito para 
alternativas D e E pois ambas estão corretas. De acordo com 
o guideline americano, a sensibilidade e a especificidade da 
mamografia aumentam com a idade (letra D correta). Além 
disso, o guideline explica que os falsos positivos devem ser 
levados em consideração na escolha do teste devido a efeitos 
de curto e longo prazo devido a ansiedade, depressão e 
qualidade de vida de um resultado positivo, sendo este 
verdadeiro ou falso (E correta).

Fonte: Breast Cancer Screening for Women at Average Risk 
2015 Guideline Update From the American Cancer Society



Especialidade: Medicina Preventiva e Social
Número da questão: 98
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca examinadora, 

Segundo o Boletim Epidemiológico de Hepatites virais de 
2021, do Ministério da Saúde, temos que apenas a alternativa 
A é correta. A B é incorreta pois a maioria aconteceu no 
Sudeste, e não no Nordeste. A C, pois as taxas apresentaram 
uma elevação a partir de 2015, quando a definição de caso 
confirmado para fins de vigilância epidemiológica se tornou 
mais sensível. A D, porque a maior taxa de detecção ocorreu 
na região Sul, seguida pelo Sudeste. E a E, porque a média 
em 2020 foi de 13 casos em homens para dez casos em 
mulheres. Como nos é solicitado a incorreta, e na questão 
temos 4 incorretas, solicitamos a anulação da questão. 

Referência:

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/julho/26/
boletim-epidemiologico-de-hepatite-2021.pdf

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/julho/26/boletim-epidemiologico-de-hepatite-2021.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/julho/26/boletim-epidemiologico-de-hepatite-2021.pdf

