
Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP 

Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar . 
(Chico Science)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado .  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 50 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 08  Língua Portuguesa; 09 a 15  Raciocínio Lógico e Matemática; 

16 a 25  Conhecimentos sobre o SUS; 26 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 08 
 

 

As questões de número 01 a 08 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer!  

Celmo Celeno Porto 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas 
pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, cuja 
característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma 
dessas pessoas – no caso, o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, 
enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las. Diferentemente de outras entrevistas, no 
caso da médica, o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo é estabelecer um 
bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática 
médica. 

Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas , 
mas em todas devem ser destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. 
Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista médica não é uma conversa como qualquer 
outra! Além da capacidade de dialogar – falar e ouvir, mais ouvir do que falar –, o médico precisa 
saber ler nas entrelinhas, observar gestos, para compreender todos os significados contidos nas 
respostas. 

Roteiros são úteis, mas é necessário saber usá-los com a flexibilidade exigida pelas 
peculiaridades de cada paciente. Raciocínio clínico é a técnica e a arte de organizar os dados 
que vão surgindo, alguns significativos por si mesmos, outros a exigir novas indagações, que vão 
tornando compreensível o relato do paciente.  

Não se nasce sabendo fazer uma entrevista médica. O que se aprende espontaneamente é 
conversar. Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 
como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser "bom de 
conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma conversação pode 
até ajudar, mas não é tudo. 

Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos 
durante a entrevista. Anotações, do próprio punho, das informações mais importantes é a 
maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a utilização de computadores. A gravação de 
entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está abolida na prática médica, 
tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido "digitar" as informaç ões obtidas 
na anamnese; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os 
pacientes que me disseram ter abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção 
inteiramente voltada para o computador".  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase em 
que o estudante está fazendo seu treinamento inicial. É conveniente registrar reações 
imprevistas, informações não verbais, gestos ou expressões faciais. Basta uma palavra ou uma 
frase, como "olhos lacrimejaram", "expressão de espanto", "gestos de impaciência", para 
registrar uma informação, sem necessidade de descrevê-la, fato que pode se revelar um dos 
mais importantes de uma entrevista. Ao final da anamnese, é interessante que se faça para o 
paciente um resumo das informações obtidas, criando oportunidade para correções ou 
acréscimos. 

Portanto, fazer entrevista é uma arte que se aprimora com o tempo e à medida que se 
ganha experiência, mas ela só floresce verdadeiramente quando há um verdadeiro intere sse em 
estabelecer uma boa comunicação com paciente.  

Em uma entrevista clínica, parte das regras sociais de etiqueta não é aplicada. A conversa 
é centrada no paciente e, por isso, além de outros motivos, é considerada uma relação 
assimétrica, com características próprias: ausência de intimidade – uma condição que é 
essencial –, objetivos específicos, limite de tempo, locais preestabelecidos. Além disso, a 
frequência dos encontros é muito variável, podendo restringir -se a uma única vez ou repetidas 
vezes ao longo dos anos. 
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O primeiro encontro tem um significado especial e dele pode depender o sucesso ou o 
fracasso de um tratamento. O primeiro olhar, as primeiras palavras, os primeiros gestos podem 
ser decisivos na relação do médico com o paciente. Tanto pode ser uma ponte entre eles, por 
meio da qual vão transitar informações e emoções, como um muro que obstrui completamente a 
comunicação entre um e outro. Essa é uma das características mais evidentes de uma medicina 
de má qualidade. 

Por fim, é essencial saber considerar a entrevista como principal elemento que estabelece 
o relacionamento entre duas pessoas. O sucesso de uma entrevista depende justamente da 
qualidade do relacionamento que o médico é capaz de estabelecer com o paciente. Em outras 
palavras: o que precisa ser compartilhado é o sentimento de compreensão e confiança mútua.  

Disponível em: <http://www.rmmg.org>. Acesso em: 21 dez. 2017. [Adaptado]  

 
01. No título, apresenta-se uma assertiva  

A) justificada, com restrições, ao longo do texto.  

B) justificada, sem restrições, ao longo do texto.  

C) negada, sem restrições, ao longo do texto.  

D) negada, com restrições, ao longo do texto.   
 
02. Considerando a relação com o título, predomina, no texto, a 

A) argumentação.    C) explicação. 

B) descrição.     D) injunção. 
 
03. Nos três parágrafos que encerram o texto, a ideia principal encontra-se explicitada 

A) no período inicial de cada um deles. 

B) no período final de cada um deles. 

C) no período inicial apenas dos dois últimos. 

D) no período final apenas dos dois primeiros.  
 
04. Considere o trecho: 

Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 

como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser 

"bom de conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma 

conversação pode até ajudar, mas não é tudo.  

Mantidas as relações de sentido, são elementos coesivos que , implicitamente, interligam o 
segundo período ao primeiro e o terceiro período ao segundo  

A) “todavia” e “portanto”, respectivamente.  

B) “por isso” e “ademais”, respectivamente.  

C) “entretanto” e “ou melhor”, respectivamente.  

D) “então” e “assim”, respectivamente.  
 

05. Considere o trecho: 

Não é proibido "digitar" as informações obtidas na anamnese; no  entanto, a atenção 
exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os pacientes que me disseram ter 
abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção inteiramente voltada  para o 
computador". 

O emprego das aspas evidencia suposta 

A) alteração na variedade linguística apenas no segundo caso.  

B) citação direta em ambos os casos.   

C) citação direta apenas no segundo caso.  

D) alteração na variedade linguística em ambos os casos.  
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06. Considere o trecho:  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase 
em que o estudante está fazendo seu treinamento inicial.  

Sem alteração de sentido, o elemento linguístico em destaque equivale semanticamente a  

A) “mesmo”. 

B) “exceto”. 

C) “inclusive”. 

D) “até”. 

 
07. Considere os trechos: 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual[1º] duas 

pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, 

cuja[2º] característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

Tanto pode ser uma ponte entre eles, por meio da qual[3º] vão transitar informações e 
emoções, como um muro que obstrui completamente a comunicação entre um e outro.  

No que se refere aos elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar:  

A) apenas o segundo concorda com expressão explicitada posteriormente.  

B) apenas o terceiro concorda com expressão explicitada anteriormente.  

C) todos concordam com expressão explicitada anteriormente.  

D) todos concordam com expressão explicitada posteriormente.  

 
08. Considere o período: 

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. 

O elemento linguístico em destaque desempenha papel de   

A) conjunção e se associa à relação semântica de explicação. 

B) conjunção e se associa à relação semântica de consequência. 

C) pronome relativo e articula oração adjetiva explicativa.  

D) pronome relativo e articula oração adjetiva restritiva.  

 
 
 
 
 

Raciocínio Lógico e Matemática          09 a 15 
 

 

09. Um idoso de setenta e cinco anos está acometido de duas enfermidades distintas. Existem 6 

anti-inflamatórios diferentes para tratar uma das doenças, dos quais dois são contraindicados 

para idosos. Para a outra, existem oito medicamentos, mas cinco deles nã o podem ser 

indicados, pois contêm corticoides e sua interação com anti-inflamatórios provoca reações 

indesejáveis. Com base nessas informações, a quantidade adequada de combinações desses 

medicamentos para o paciente é de 

A) 10. 

B) 12. 

C) 18. 

D) 20. 
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10. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a mortalidade infantil no Brasil, referente ao 

período de 2000 a 2015, segundo dados do IBGE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir das informações fornecidas pelo gráfico, pode-se afirmar corretamente que a taxa de 

mortalidade infantil por mil nascidos vivos  

A) teve decréscimo de 50% nos quatro primeiros anos.  

B) teve um leve aumento nos últimos cinco anos.  

C) foi reduzida em mais de 20% nos últimos dez anos.  

D) decresceu 7,5 pontos a cada cinco anos. 

 

11. A secretaria de saúde recebeu um lote de vacinas que devem ser conservadas na geladeira 

com temperatura de +2°C a +8°C. Devido a um defeito no painel, a geladeira está mostr ando 

apenas a temperatura em escala Fahrenheit (°F), cuja relação com a escala Celsius (°C) é 

dada pela fórmula °F =  °C ×  1,8 + 32. Ao colocar as vacinas na geladeira, deve-se verificar se 

a temperatura está ajustada para, no máximo, 

A) +27,1°F.   C) +33,7°F. 

B) +48,5°F.   D) +46,4°F. 

 

12. A direção de uma unidade de saúde pretende comprar dois ventiladores para instalar na 

recepção, cada um com 125 W de potência. Eles ficarão ligados diariamente das 8h 00min às 

17h 00min, durante 20 dias no mês. Utilizando a potência P em watts do aparelho e sabendo 

o tempo t, em horas, que ele fica ligado durante n dias no mês, pode-se calcular o consumo C 

em kWh pela fórmula 𝐶 =
𝑃×𝑡×𝑛

1000
. Se a unidade de saúde paga R$ 0,55 por kWh, o custo 

mensal dos dois ventiladores será de 

A) R$ 18,20.   C) R$ 33,75. 

B) R$ 27,50.   D) R$ 24,75. 

 

13. Um psicólogo decidiu fazer uma pesquisa com seus pacientes questionando se eles sofriam 

com acrofobia ou claustrofobia. Entrevistando os pacientes, 40% deles se queixaram de 

sofrer com acrofobia, 30% deles diziam ter claustrofobia e 30 pacientes informaram que as 

duas fobias os atormentavam. Se 50% dos pacientes afirmaram não ter nenhum desses dois 

tipos de fobia, então, a quantidade de pacientes entrevistados foi  

A) 250.    C) 150. 

B) 200.    D) 100. 
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14. Em um hospital, alguns pacientes se submeteram a um teste para detecção da dengue. 

Suponha que a probabilidade desse exame indicar a presença de dengue, dado que a pessoa 

já está doente, é de 90%. Assim, a probabilidade do exame não detectar a dengue em uma 

pessoa doente é de 

A) 1%.  

B) 5%. 

C) 10%. 

D) 50%. 

 

15. Uma criança desenvolveu uma infecção cujo tratamento deve ser feito com antibióticos. O 

antibiótico utilizado no tratamento tem recomendação diária de 1,5 mg por um quilograma de 

massa corpórea, devendo ser administrado três vezes ao dia, em doses iguais. Se a criança 

tem massa equivalente a 12 kg, cada dose administrada deve ser de  

A) 7,5 mg.  

B) 9,0 mg. 

C) 4,5 mg. 

D) 6,0 mg. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conhecimentos sobre o SUS           16 a 25 
 

 
16. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em março de 1986, foi um marco para 

as mudanças na área da saúde que se seguiram ao fim do Regime Militar no Brasil. Essa 
conferência contou com a participação de mais de 4.000 pessoas, reunindo instituições de 
saúde, representantes da sociedade civil, dos grupos profissionais e dos partidos políticos. 
Dentre as principais resoluções da 8ª Conferência Nacional de Saúde, encontram -se: 

A) adoção de um conceito amplo de saúde, segundo o qual saúde é o resultado das 
condições de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da 
produção; criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de 
previdência, por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento so cial, 
cabendo à saúde, inicialmente, maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência 
dos recursos previdenciários. 

B) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe os recursos 
destinados às políticas sociais.  

C) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social, cabendo à saúde, inicialmente, 
maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência dos recursos previdenciários.  

D) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado das condições 
de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da produção; 
criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de previdência, 
por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe o s 
recursos destinados às políticas sociais.  
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17. Na perspectiva de aperfeiçoar a relação interfederativa e oportunizar maior segurança 
jurídica na responsabilização sanitária dos diversos níveis de governo, incentivar o 
planejamento em saúde e fortalecer a organização do sistema e dos serviços de saúde, o 
Ministério da Saúde lançou, em 2011, do Decreto-Lei nº 7.508, promovendo regulamentação 
da Lei nº 8.080/1990. Com base no Decreto-Lei supracitado, analise as afirmativas seguintes: 

 

I 
Região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.  

II 

O Contrato organizativo da ação pública de saúde (COAP) é um dispositivo que 
estimula o processo de contratualização que pretende fortalecer a integração entre 
ensino, serviços e comunidade ao colocar todos os atores para discutir a organização 
das redes de atenção. 

III 
Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e vigilância 
à saúde são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de 
atenção à saúde. 

IV 
Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar, de vigilância em saúde, de atenção primária, 
de atenção psicossocial e de urgência e emergência.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) II e IV. 

B) I e III.    D) I e IV. 

 
18. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a política nacional de atenção 

básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, 
no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Tomando como referência a nova PNA B, 
considere as afirmativas que seguem: 

 

I 
Cada equipe de atenção básica e de saúde da família deve se responsabilizar por 
2.000 a 3.500 pessoas. 

II 
O número de agentes comunitários de saúde (ACS) por equipe de saúde da família 
deverá ser suficiente para cobrir 100% da população adscrita com número máximo de 
750 pessoas por ACS. 

III 
Universalidade, equidade, regionalização e hierarquização, resolutivi dade e população 
adscrita estão entre os princípios e diretrizes a serem operacionalizados na atenção 
básica. 

IV 
Fazer diagnóstico do território onde atuam e executar ações de campo para pesquisa 
entomológica são algumas das atribuições comuns ao agente comunitário de saúde e 
ao agente de combate a endemias. 

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.   C) I e IV. 

B) III e II.  D) II e IV. 
 
19. Em 2010, por meio da Portaria nº 4.279, o Ministério da Saúde estabeleceu conceitos, 

fundamentos, diretrizes, atributos e ferramentas para a implementação da rede de atenção à 
saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os atributos necessários ao b om 
funcionamento da RAS, encontram-se: 

A) atenção primária à saúde estruturada como primeiro nível da atenção e gestão baseada 
em resultados. 

B) população e território definidos e redução do tempo de espera para o agendamento de 
consultas. 

C) atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade e garantia de 
estratégias de fixação dos profissionais.  

D) população e território definidos e garantia de retorno das informações dos demais níveis 
para a atenção básica. 
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20. O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a política nacional de humanização (PNH) com o 

intuito de construir uma política de qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) e colocar 

em prática seus princípios no cotidiano dos serviços. Para dar consequência às suas 

pretensões, a PNH instituiu princípios, método, diretrizes e dispositivos. São dispositivos da 

PNH, entre outros: 

A) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; inclusão dos diferentes sujeitos na produção de autonomia.  

B) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; transversalidade de saberes e práticas.  

C) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; 
indissociabilidade entre atenção e gestão.  

D) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; programas de 
qualidade de vida e saúde para os trabalhadores da saúde.  

 

21. No Brasil, o planejamento em saúde aparece no centro da agenda da gestão, para ser 

desenvolvido nas três esferas de governo, considerando as especificidades do território e as 

necessidades de saúde da população, entre outras questões. Nesse contexto, o planejamento 

estratégico situacional proposto por Carlos Matus (1996)  

A) contempla um conjunto de métodos a serem utilizados nos quatro momentos do processo 
de planejamento: o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático -operacional. 

B) utiliza-se do diagnóstico de verdade única, da teoria econômica determinista positivista,  da 
visão de um único ator (Estado, empresa etc.) e tenta explicar a realidade.  

C) pressupõe a noção de momentos, definidos no processo de planejamento, como etapas 
sequenciais que não se interpõem uma com a outra.  

D) considera um conjunto de etapas ou momentos claramente definidos e sequenciais 
construídos por diversos atores sociais.  

 
22. O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do Governo Federal, com apoio de estados e 

municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SU S) e 

que tem entre seus eixos de atuação:  

A) a expansão da graduação e da residência médica e importantes mudanças no modo de 
formar médicos e especialistas.  

B) a avaliação dos estabelecimentos de atenção especializada ambulat orial e hospitalar das 
cinco regiões do país. 

C) o investimento na infraestrutura de unidades especializadas que dão suporte aos serviços 
de atenção básica e nos profissionais médicos dos demais níveis de atenção.  

D) o estímulo aos profissionais envolvidos no programa à realização de c ursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 
23. Os estudos de pré-avaliação são essenciais à descrição de um programa mediante a 

identificação de metas, objetivos e ações; a definição de perguntas avaliativas; o delineamento 

de um modelo de avaliação; entre outros aspectos. O funcionamento do programa estruturado 

de forma esquemática e baseado nos recursos, atividades, impactos esperados e as possíveis 

relações de causas entre esses elementos é demonstrado através do  

A) estudo avaliativo. 

B) modelo teórico. 

C) estudo de avaliabilidade.  

D) modelo lógico. 
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24. A informação para vigilância epidemiológica está diretamente relacionada à tomada de 
decisões, e sua qualidade depende da adequada coleta de dados produzidos no local de 
ocorrência da doença, agravo ou evento sanitário. Sobre o processo de coleta de dados 
utilizados na vigilância das doenças e agravos não transmissíveis (DANT), analise as 
afirmativas seguintes: 

 

I 
Utiliza inquéritos de base populacional destinados a conhecer o comportamento de 
risco de uma determinada população, como por exemplo, os escolares e as vítimas de 
acidentes e violências. 

II 
Utiliza dados oriundos de sistemas administrativos, tais como o sistema de 
informações hospitalares (SIH), que possibilitam a obtenção de informações sobre as 
doenças que motivaram a procura pelo serviço.  

III 
Considera a notificação compulsória como a principal fonte de dados para tomada d e 
decisão. 

IV 
Não utiliza dados de mortalidade, pois a vigilância das DANT tem como prioridade a 
adoção de medidas de promoção da saúde.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV.  B) III e IV.   C) I e II.  D) II e III. 

 
25. O terceiro ciclo do programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica 

(PMAQ/AB) está organizado em três fases e um eixo estratégico transversal de desenvolvimento  
que compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Nesse 
contexto, a fase de adesão e (re) contratualização das equipes (fase 1) 

A) foi de responsabilidade do gestor estadual e considerou os compromissos pactuados entre 
os gestores estaduais e o Ministério da Saúde.  

B) foi voluntária e pressupôs um processo de pactuação de compromissos firmados entre as 
equipes de atenção básica e os gestores municipais, e desses com o Ministério da Saúde.  

C) de atenção básica com saúde bucal (AB/SF) não ocorreu de forma conjunta, sendo 
possível aderir e (re) contratualizar uma modalidade sem a outra.  

D) do núcleo de apoio à saúde da família (NASF) não esteve condicionada à participação das 
equipes de atenção básica. 
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Conhecimentos Específicos           26 a 50 
 

 

26. A endocardite infecciosa está associada a uma ampla gama de complicações. A 

probabilidade de complicação depende de vários fatores, incluindo o patógeno infectante, a 

duração da doença antes da terapia e as comorbidades subjacentes. As complicações podem 

ocorrer antes, durante e após a conclusão da terapia. Sobre a endocardite infecciosa, analise 

afirmativas abaixo. 
 

I 
Complicações renais, como infarto renal, glomerulonefrite por deposição de 
imunoglobulinas na membrana glomerular e nefrite intersticial aguda  induzidas por 
fármacos podem ocorrer. 

II 
A coréia de Sydenham, na qual há reação cruzada, por mimetismo molecular em 
indivíduos susceptíveis, entre anticorpos dirigidos contra estreptococos e auto 
antígenos é frequente. 

III 
A poliartrite séptica migratória afeta várias articulações em rápida sucessão, sendo os 
joelhos, os tornozelos, os cotovelos e os pulsos são as mais comumente afetadas.  

IV 
O aneurisma micótico pode desenvolver-se na circulação cerebral ou sistêmica, 
geralmente nos pontos de bifurcação dos vasos por êmbolos sépticos no vasa 
vasorum. 

 

Em relação às possíveis complicações da endocardite infecciosa, estão corretas as 

afirmativas 

A) I e II.  B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 
 

27. Na leptospirose, é necessário um alto índice de suspeição para fazer o diagnóstico com base 

em exposição epidemiológica e manifestações clínicas, uma vez que os achados clínicos e 

laboratoriais são inespecíficos. Sobre os métodos específicos para o diagnóstico da 

leptospirose, é correto afirmar:  

A) o teste rápido imunocromatográfico para a detecção do antígeno NS1 é positivo na 
primeira semana da doença. 

B) as culturas de urina tornam-se positivas durante os primeiros dias da doença e assim 
permanecem até por volta do sétimo dia após o início do quadro febril.  

C) os exames sorológicos de hemaglutinação indireta e ensaio de imunoabsorção enzimática 
(ELISA) identificam o sorovar infectante de acordo com os antígenos específicos.  

D) a microaglutinação evidencia infecção atual quando mostra um aumento de quatro títulos 
entre soros agudos e convalescentes ou um título único maior que 1:800.  

 

28. Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, com suspeita de dengue há três dias, relata que 
hoje evoluiu com vômitos (5 episódios), dor abdominal contínua e difusa e sensação de 
desmaio ao levantar. Nega comorbidades. Ao exame físico , apresenta pressão arterial 
120X80 mmHg; frequência cardíaca 75 bpm; frequência respiratória 12 ipm e enchimento 
capilar < 2 segundos. Abdômen com fígado palpável e doloroso a 3 cm abaixo do rebordo 
costal.  De acordo com as recomendações propostas pelo protocolo do Ministério da Saúde 
(2016), o manejo indicado neste caso é:  

A) solicitar exames complementares como hemograma, que é obrigatório para todos os 
pacientes. Se o resultado do hematócrito for normal, o tratamento deve ser em regime 
ambulatorial com reavaliação clínica e laboratorial diária, por até 48 horas.  

B) iniciar hidratação oral com volume diário de 60 ml/kg/dia, sendo 1/3 com solu ção salina, 
com volume maior no início. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros 
(água, suco de frutas, soro caseiro, etc.).  

C) fazer reposição volêmica venosa com 10 ml/kg de soro fisio lógico na primeira hora. 
Internar o paciente até a estabilização e manter hidratação venosa de acordo com os 
resultados do hemograma, albumina, radiografia de tórax e ultrassom abdominal.  

D) Iniciar imediatamente fase de expansão rápida venosa, com solução salina isotônica: 20 
ml/kg em até 20 minutos. Reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e de hematócrito em 2 
horas, além de monitorização contínua.  



10       SESAP  Concurso Público 2018  Médico Infectologista  Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar.  

29. A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na 

saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura. Apresenta letalidade 

de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao 

risco de adoecer e morrer. A imunoprofilaxia é o único método capaz de proteger os seres 

humanos, e o Ministério da Saúde do Brasil institui normas técnicas que orientam as ações 

relativas à profilaxia e tratamento da doença. Uma dessas orientações prediz:   

A) O esquema de profilaxia da raiva humana pós-exposição preconiza o uso de soro e de três 
doses da vacina inativada nos dias 0, 7 e 28, nos casos de agressão grave por cão ou gato 
suspeitos de raiva. 

B) As lambeduras de pele com lesões superficiais ou os ferimentos únicos em tronco , devido 
a arranhaduras causadas por unha ou dente de cães ou gatos, são considerados acidentes 
graves para fins da imunoprofilaxia.  

C) Quando se conhece tardiamente a necessidade do soro antirrábico, deve -se aplicá-lo, no 
máximo, em até 14 dias após a 1ª dose da vacina, ou seja, antes da 4ª dose. Depois desse 
prazo, o soro não é mais necessário.  

D) Nas agressões por qualquer espécie de mamífero silvestre, deve-se indicar sorovacinação 
independentemente da gravidade da lesão ou nos casos em que novas agressões por 
esses animais indicar conduta de reexposição. 

 

30. A mononucleose é uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr que é um herpesvírus 

amplamente disseminado, transmitido por contato íntimo entre pessoas suscetíveis e 

eliminadoras do vírus. Com relação à mononucleose infecciosa, é correto afirmar: 

A) a erupção maculopapular ou urticária, que ocorre com frequência após a administração de 
penicilinas, deixa os pacientes alérgicos a esses antibióticos, não sendo mais indicado seu 
uso futuro. 

B) o uso de ribavirina associada à amantadina é recomendado nos casos graves de 
indivíduos com obstrução das vias aéreas ou hiperesplenismo e tem resultados 
satisfatórios. 

C) o sinal de Hoagland (edema periorbitário), que ocorre em alguns casos , é indicativo de 
envolvimento ocular e celulite periorbitária, sendo necessário o uso de antibióticos como a 
cefalexina.   

D) após a doença, o vírus pode ser eliminado nas secreções salivares , em níveis elevados, 
durante um tempo prolongado, com duração média de aproximadamente seis meses. 

 

31. Paciente de 55 anos de idade, comparece à unidade de pronto atendimento com relato de 

sintomas progressivos de febre (38º-39ºC), cefaleia e vômitos, há 10 dias, seguidos de 

alteração do nível de memória. Relata alcoolismo crônico. Ao exame, apresenta-se 

desorientado, febril e com sinais de irritação meningorradicular. A tomografia 

computadorizada de crânio mostrou-se normal, entretanto, o liquor mostra-se claro, com 175 

células/mm3 (95% de mononucleares e 5% de polimorfonucleares), glicose de 58 mg/dl e 

proteínas de 108 mg/dl. Sorologia anti HIV negativa. O exame direto do líquor revela 

estruturas leveduriformes, algumas com brotamento nas paredes celulares. Tendo como base 

o caso exposto, considere as afirmativas  abaixo. 
 

I 
Trata-se de meningite subaguda, de provável etiologia micobacteriana do complexo 
avium intracellulare . 

II 
A terapêutica em fase de indução deverá ser com anfotericina associada à 
fluocitosina, por duas semanas. 

III 
A infecção por esse agente ocorre por inalação de partículas presentes no solo 
contaminado que alcançam o sistema nervoso central por via hematogênica.  

IV 
Nesses casos, há benefício na administração precoce de glicocorticóides, como a 
dexametasona, por via endovenosa. 

 

Em relação ao caso exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) I e II. 

B) I e IV.    D) III e IV. 
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32. No Brasil, nas últimas décadas, apesar dos recursos de tratamento intensivo e das rotinas 

estabelecidas para o tratamento específico do calazar, constatou -se aumento na letalidade 

dessa doença em diversas regiões do país. Um dos principais fatores que cont ribuem para o 

aumento dessa letalidade é o diagnóstico tardio. Sobre as formas clí nicas do calazar, é 

correto afirmar: 

A) a infecção assintomática, frequente em indivíduos que vivem em áreas endêmicas, 
caracteriza-se por sorologia positiva e deve ser sempre tratada. 

B) a forma aguda disentérica semelhante a um quadro séptico, com febre alta, tosse e 
diarreia acentuada pode ocorrer. Nela, as alterações hematológicas podem ser discretas e 
a hepatoesplenomegalia não é expressiva.  

C) o surgimento do complexo “oftalmo-linfonodal” como sinal de porta de entrada da 
leishmania, com edema bipalpebral unilateral, indolor e com linfadenite satélite é 
frequente. 

D) a encefalite pode ser uma manifestação primária da leishmaniose disseminada. As lesões 
encefálicas não têm localização típica e pode haver discreta pleocitose mononuclear e 
hiperproteinorraquia. 

 

 

33. Pelo fato de apresentar um amplo espectro de variações clínicas, a leishmaniose cutânea 

pode ser confundida com diversas outras afecções. Portanto, em relação ao  diagnóstico 

laboratorial dessa doença, é importante saber que 

A) o diagnóstico por meio do exame direto pode ser realizado mesmo após o início do 
tratamento, pois os parasitas permanecem nas lesões por mais de duas semanas após 
instituída a terapêutica antimonial. 

B) o diagnóstico sorológico é o método padrão ouro, pois é bastante específico, não 
apresenta reações cruzadas com outros agentes e em pacientes tratados e os títulos de 
anticorpos caem logo após a cura clínica.  

C) o teste de Montenegro apresenta respostas exacerbadas em pacientes com doença de 
longa evolução, principalmente na forma cutâneo-mucosa. Nesse caso, o índice de 
positividade chega próximo a 100%. 

D) o exame parasitológico da linfa é o método mais sensível e consiste numa incisão nas 
lesões com um bisturi, até que atinja a derme, sendo a linfa colhida, espalhada em uma 
lâmina de vidro e corada. 

 

 

34. O tratamento da tuberculose é fundamentalmente quimioterápico, o que diminui 

drasticamente a mortalidade, reduz o período de transmissibilidade e, quando usado de modo 

profilático, previne o adoecimento. Assim, sobre os fundamentos microbiológicos e 

patogênicos que embasam o tratamento da tuberculose, é correto afirmar: 

A) no interior dos macrófagos, limitados pelo pH ácido do meio intracelular, pela ação 
enzimática da célula e pela deficiente oferta de oxigênio, os bacilos conseguem se 
multiplicar, embora de forma lenta. 

B) as lesões fechadas, caseosas, com pH básico são o local apropriado para a multiplicação 
dos bacilos tanto pela boa oferta de oxigênio como pela presença de nutrientes, que 
permitem o crescimento rápido desses bacilos. 

C) os medicamentos agem durante todo o metabolismo do bacilo, até mesmo no estado de 
latência, pela facilidade de penetração dos mesmos através da cápsula bacteriana.  

D) as drogas antituberculosas atuam por interferência na síntese da parede celular , 
funcionando como bactericidas. A isoniazida destaca-se por ter maior poder de 
esterilização. 
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35. Os vírus da dengue, da chikungunya e da zika são transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes 

aegypti. Embora essas doenças apresentem sinais parecidos, como febre, dores de cabeça, 

dores nas articulações, enjoo e exantema, há algumas características que as dife renciam.  

Sobre essas infecções, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
Nos casos sintomáticos, a dengue apresenta melhor prognóstico, e a zika é a que 
mais frequentemente complica com choque hipovolêmico. Os casos assintomáticos 
são mais comuns na infecção pelo chikungunya.  

II 
O Zika vírus, além de ser transmitido ao homem pelas fêmeas dos mosquitos do 
gênero Aedes, também pode ser transmitido através de relação sexual, em especial 
pelo esperma do homem infectado. 

III 
Na evolução da dengue, entre o 3º e o 7º dias, achados como vômitos frequentes, dor 
abdominal persistente, plaquetopenia e aumento súbito do hematócrito são preditivos 
de pior prognóstico. 

IV 
A Chikungunya é doença exclusivamente aguda, não ultrapassando 3 semanas de 
duração, ao contrário da doença provocada pelo Zika que pode durar anos, com 
exantema recorrente e artrite crônica.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e III. 
 

36. Paciente masculino, 67 anos de idade, agricultor, procedente de Cruzeta -RN, sofreu 

perfuração em região plantar do pé direito. Tem passado vacinal desconhecido e, após dois 

dias do acidente, apresentou rigidez muscular intensa, hiperexcitabilidade associad a à 

disfagia, trismo, riso sardônico, rigidez de nuca, de toda região dorsal e de membros, além de 

abdome em tábua. No terceiro dia, piorou com apresentação de espasmos musculares 

intensos, mas permanecia vigil. Considerando-se esse caso de tétano, pode-se concluir: 

A) a rigidez de nuca e o opistótono indicam o acometimento da toxina nas meninges, sendo 
necessário avaliar sinais de Kernig e Brudzinsky e a realização do exame liquórico.  

B) apesar da rigidez muscular intensa, há um bom prognóstico devido ao período de 
progressão ser de apenas três dias, quando as possibilidades de sobrevivência são 
maiores. 

C) a gravidade do caso está relacionada ao curto período de incubação, pois o pior 
prognóstico e os quadros mais graves surgem no espaço de 1 a 4 dias depois do acidente.  

D) quanto à classificação e o prognóstico do tétano, esse paciente se enquadra como caso 
grave, pois ainda não apresenta coma, que é o critério definidor de caso gravíssimo.  

 

37. A infecção aguda pelo vírus influenza apresenta elevada transmissibilidade e distribuição 

global. Têm evolução autolimitada, podendo, contudo, manifestar-se de forma grave. Nos 

casos de gripe sazonal, a melhor forma de abordagem parte do conhecimento baseado em 

evidências segundo os quais 

A) o adulto saudável infectado transmite o vírus  no período de  48 horas antes do 
aparecimento dos sintomas até cerca do 5º dia após o início do quadro clínico.  

B) a imunidade adquirida por meio de vacinação mostra-se excelente por garantir  também 
imunidade cruzada em relação a outros vírus respiratórios.  

C) o diagnóstico laboratorial para confirmação de casos e tipos virais circulantes se dá por 
meio de sorologia por ELISA . 

D) a quimioprofilaxia com antiviral pode ser iniciada em um período de até sete dias após a 
última exposição de uma pessoa ao vírus influenza. 
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38. Paciente, sexo masculino, 52 anos, procura atendimento em seu município imediatamente 

após ter sofrido lesão por facão no pé dire ito, que ficou sujo de areia. O paciente fez limpeza 

do ferimento somente com antisséptico. Apresentou cartão vacinal com registro de três doses 

da vacina dT (dupla adulto), com intervalos de 2 meses, há 7 anos. Nega comorbidades ou 

uso de medicações contínuas. Considerando o caso exposto e, de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, a conduta adequada é: 

A) Recomendar um reforço da vacina dT apenas quando completar dez anos após a última 
dose. 

B) Indicar reforço com dT, mas não a imunização passiva com soro antitetânico ou 
imunoglobulina humana antitetânica.  

C) Indicar imunização passiva com soro ou imunoglobulina humana antitetânica e três doses 
da vacina dT. 

D) Não recomendar revacinação, considerando a elevada proteção conferida  pelo esquema 
vacinal básico.   

 

39. Jovem de 28 anos é atendido em uma unidade de pronto atendimento com queixas de tosse 

seca há 4 semanas e febre vespertina. Na última semana, não conseguiu frequentar a 

academia porque manifestava cansaço e intensificação da tosse com qualquer esforço. 

Refere perda de 5 Kg no período. Nega doenças de base ou alergias. Ao exame físico, 

mostra-se pálido, consciente e orientado, com FR = 30 inc/min em repouso, FC = 100bpm, PA 

= 120 X 80 mmHg, Sat. 02 em ar ambiente 85% e ausculta pulmonar normal. Sobre o 

diagnóstico diferencial, analise as possibilidades  apresentadas abaixo. 
 

I 
A presença de candidíase oral sugere AIDS com infecção pulmonar e um teste rápido 
(TR) para HIV está indicado. 

II 
Se o TR para HIV for positivo, pneumonia por citomegalovírus é o diagnóstico mais 
provável e o ganciclovir intravenoso deve ser iniciado.  

III 
Infiltrado intersticial difuso na radiografia de tórax sugere tuberculose miliar que 
deverá ser investigada ambulatorialmente. 

IV 
A desidrogenase láctica elevada sugere doença grave por P. jirovecii e a internação 
hospitalar está indicada. 

 

Dentre as possibilidades diagnósticas apresentadas e as respectivas condutas adotadas, 

estão corretas as que figuram nos itens  

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) II e IV. 
 

40. A Síndrome retroviral aguda ocorre em 50 a 90% dos indivíduos entre , uma e três semanas 

após a infecção pelo HIV, e pode se manifestar como uma síndrome mono-like. Sobre a 

síndrome retroviral aguda, é correto afirmar 

A) uma depleção dos linfócitos TCD4+ durante a fase de soroconversão pode ocasionar o 
surgimento de infecções oportunistas.  

B) manifestações neurológicas como meningite asséptica e síndrome Guillan-Barré não estão 
associadas à síndrome retroviral aguda.  

C) o teste rápido para HIV é positivo a partir da primeira semana de febre, de forma que um 
teste não reagente exclui esse diagnóstico. 

D) os sintomas podem persistir por seis meses a dois anos, iniciando-se, a partir desse 
período, a fase de latência ou assintomática.  
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41. A prevenção combinada do HIV pressupõe o uso de intervenções biomédicas, 

comportamentais e estruturais, mediante ações que levem em consideração as necessidades 

e especificidades dos indivíduos e as formas de transmissão do HIV. O Ministério da Saúde 

no Brasil recomenda essa estratégia de prevenção,  que tem como premissa: 

A) a testagem para o HIV, a profilaxia pós-exposição, o uso de preservativos, o diagnóstico e 
o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, além da redução de danos são 
ações de prevenção combinada. 

B) as populações chave para as quais a prevenção combinada está indicada são 
representadas por gays e homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, 
jovens de 15 a 24 anos e pessoas que usam álcool e outras drogas.  

C) a profilaxia pré-exposição consiste com o uso de antirretrovirais 
(3TC+Efavirenz+Tenofovir), para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV, e está 
indicada para as pessoas pertencentes às populações chave. 

D) a pessoa HIV positiva, sob terapia antirretroviral há mais de seis meses, com carga viral 
indetectável, apresenta baixa transmissibilidade do vírus e, portanto, pode dispensar o uso 
de preservativo em suas relações sexuais.  

 

 

42. A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 mil 

mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte prematura mais de 200 mil crianças 

(BRASIL, 2016). No Brasil, observa-se um aumento constante no número de casos de sífilis 

congênita, adquirida e em gestantes nos últimos 5 anos, o que levou o Ministério da Saúde a 

implantar, em 2018, um projeto de resposta rápida à sífilis cujo objetivo é eliminar a sífilis 

congênita. Entre as ações de vigilância epidemiológ ica e de assistência para o controle da 

sífilis, orienta-se que 

A) sejam notificados compulsoriamente, por qualquer profissional de saúde, todos os casos 
de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita ocorridos no país.  

B) a testagem para sífilis seja realizada na 1ª consulta de pré-natal, no início do 3º trimestre 
de gravidez, no momento do parto, nos casos de aborto, na exposição de risco e em casos 
de violência sexual. 

C) os testes treponêmicos (FTA-Abs, teste rápido) sejam usados para o monitoramento da 
resposta ao tratamento, pois tornam-se negativos com o passar do tempo.  

D) a gestante com teste rápido para sífilis reagente, por medida de segurança, aguarde o 
resultado do VDRL para iniciar o tratamento com penicilina benzatina.  

 
 
43. Homem de 55 anos descobre-se portador do vírus C da hepatite, após doação de sangue. É 

saudável, assintomático e nega comorbidades. Jogou futebol profissional até os 23 anos de 

idade e refere ingesta de álcool social em fins de semana. Nega uso de drogas i lícitas ou 

hemotransfusão no passado. Apresenta os seguintes resultados de exames: teste rápido anti -

HCV reagente, TGP = 76 UI/L, hematócrito = 38% e plaquetas = 80.000/mm3.  As abordagens 

diagnóstica e terapêutica adequadas para o caso em questão são:  

A) solicitar a realização de HCV-RNA quantitativo, elastografia hepática e alfafetoproteína 
para confirmação da infecção crônica e indicar a terapia antiviral.  

B) avaliar coinfecção pelo HBV e HIV, bem como realizar cuidadosa avaliação pré-tratamento 
das condições clínicas, psiquiátricas e sociais do paciente.  

C) contraindicar o tratamento específico com antiviral para o paciente, se o cálculo dos seus 
índices mostrarem o resultado: APRI = 1,2 e FIB4 = 2,5.  

D) recomendar o esquema antiviral com sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina por 24 
semanas, considerando seu genótipo 2 e a monoinfecção.  
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44. O médico infectologista do serviço de controle de infecção recebe uma chamada do cirurgião 
geral, que está assustado porque sofreu acidente com perfuro cortante durante um 
procedimento cirúrgico. Ele informa que a agulha de sutura transfixou a luva e lacerou seu 
dedo indicador, que sangrou um pouco. Refere que só tomou duas doses da vacina para HBV 
há 10 anos, quando entrou na residência médica. Considerando o caso descrito, analise as 
medidas indicadas a seguir para a profilaxia pós-exposição (PEP) em caso de acidentes com 
material biológico. 
 

I 
O cirurgião deve fazer novo esquema de 3 doses da vacina para HVB, considerando o 
esquema incompleto e o grande hiato entre a  última dose e momento atual.  

II 
Se os testes rápidos para HIV do paciente fonte e do cirurgião forem negativos, então, 
não há indicação para uso profilático de antirretrovirais.  

III 
O cirurgião deve completar o esquema vacinal para HVB (3ª dose) e, só há indicação 
para imunoglobulina, se o paciente fonte for AgHBs reagente.  

IV 
Tranquilizar o cirurgião, pois o acidente com agulha sem lúmen não expõe o 
profissional a risco de infecção por HIV, HVB ou HCV e, assim , não há necessidade 
de realizar nenhuma conduta profilática.  

 

Estão corretas as condutas propostas nos itens:  

A) I e IV.  B) II e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
 

45. Adolescente de 13 anos vai ao ambulatório do infectologista com relato de fraqueza há 3  
semanas, falta de apetite, náuseas e vômitos. A mãe do menor está insegura quanto ao 
diagnóstico de hepatite A e lhe traz os exames solicitados pelo médico da urgência, cujos 
resultados estão descritos no quadro abaixo. 

 

TGO 720 UI/L 

TGP 850 UI/L 

Bilirrubina direta 4,3 mg/dL 

Anti HVA IgM e IgG Reagentes 

Anti HBs Reagente 

Anti HCV Não reagente 

Anti HBc IgG Não reagente 

Anti HBc IgM Não reagente 
 

Considerando o caso descrito e os resultados dos exames apresentados, o médico conclui que  

A) o Anti HBs reagente com Anti HBc IgG não reagente indica exposição pregressa ao HBV, o 
que lhe confere ao paciente, proteção contra nova infecção. 

B) o diagnóstico de hepatite A viral aguda está confirmado, e a imunoglobulina humana (anti-
HAV) é indicada para os contactantes não vacinados. 

C) o jovem deve ser acompanhado até que haja normalização das enzimas hepáticas , e a 
hepatite A deve ser notificada como agravo no SINAN.  

D) o jovem apresenta a forma ictérica da infecção pelo vírus da hepatite A e deve ficar em  
repouso absoluto por cerca de quatro a seis semanas.  

 

46. A ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) é uma situação muito 
prevalente nos serviços de saúde brasileiros, levando ao uso de antimicrobianos em excesso, 
elevada morbimortalidade e alto custo. Desenvolver ações de prevenção das IRAS é 
estratégico para a segurança do paciente e, para isso, a ANVISA propõe que sejam adotadas 
algumas recomendações. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
Utilização do sistema de aspiração fechado com troca a cada 72 horas reduz a 
incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica.  

II 
Disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos nos 
pontos de assistência, em local visível e de fácil acesso, reduz a  ocorrência de IRAS. 

III 
Monitoramento de bacteriúria assintomática com isolado multirresistente em pacientes 
de unidades de terapia intensiva é recomendável.  

IV 
Uso da lista de verificação de segurança cirúrgica reduz a ocorrência de danos em 
procedimentos cirúrgicos. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e III.  B) I e IV.   C) II e IV.  D) II e III. 
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47. Dados do Boletim de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde da ANVISA 

(Nº 14/2016), relativos à notificação das infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS) de 

UTIs de 2036 hospitais brasileiros, reportam 33.481 IPCS notificadas entre janeiro e 

dezembro de 2015, com uma densidade de incidência de 4,8/1000 CVC -dia, em UTI de 

adulto. Reduzir os casos de bacteremia a um mínimo possível demanda abordagens 

individualizadas para cada hospital. Sobre essas abordagens, considere as orientações 

abaixo.  
 

I 
Utilizar um checklist de inserção de cateter central para assegurar as práticas de 
prevenção de IPCS no momento da inserção do cateter.  

II 
Utilizar cateter central de inserção periférica (PICC) como estratégia para reduzir o 
risco de IPCS em pacientes internados em UTI. 

III 
Usar cateteres centrais impregnados/recobertos de minociclina/rifampicina ou 
clorexidina/sulfadiazina de prata em pacientes adultos internados em unidades de 
terapia intensiva. 

IV 
Utilizar pomadas com mupirocina para o curativo do sítio de inserção do cateter , a fim 
de prevenir bacteremia por MRSA. 

 

Sobre as recomendações para prevenção de IPCS, estão corretas as afirmativas:  

A) I e III.    B) II e III.    C) I e IV.   D) II e IV. 

 

48. Dados de vigilância de bacteremia em unidades de terapia intensiva (UTI) reportam que 

57,4% das amostras de S.aureus são resistentes à oxacilina, 43,3% das K. pneumoniae são 

resistentes aos carbapenêmicos e cefalosporinas de  amplo espectro (terceira e/ou quarta 

gerações) e, nos bacilos Gram-negativos não fermentadores, a resistência aos 

carbapenêmicos foi reportada em 77,4% dos Acinetobacter spp. Diante desse quadro, a 

SESAP convida um médico infectologista a integrar um grupo de trabalho para avaliar o 

problema e definir um plano para conter a resistência bacteriana nos hospitais do estado. 

Com base nesses dados, o infectologista deve concluir corretamente que  

A) o uso clínico dos antimicrobianos exerce pressão seletiva sobre cepas resistentes e, 
provavelmente, é a principal causa da resistência, sobretudo nas UTIs.  

B) a implementação de precaução de contato para todos os pacientes com bactéria resistente 
é uma abordagem eficiente e suficiente para o controle da resistência.  

C) a disseminação de beta-lactamases de amplo espectro provavelmente é a causa de níveis 
de resistência tão elevados em Gram negativos e Gram positivos.  

D) a prioridade é o controle de MRSA, em razão de sua rápida disseminação através das 
mãos dos profissionais e por meio de aerossóis. 

 

49. Sepsis é uma síndrome clínica caracterizada por inflamação sistêmica causada por uma 

infecção, cujo espectro de gravidade varia desde sepse até choque séptico. Embora seja 

abrangente e dependente da população estudada, essa síndrome tem uma mortalidade 

estimada em ≥ 10% e, quando o choque está presente, a mortalidade estimada é de ≥ 40%. 

Como forma de reduzir essa mortalidade, os guidelines emitidos pelo “Surviving Sepsis 

Campaign” preconizam  que 

A) a terapia antifúngica empírica deve ser sempre utilizada como forma de cobertura de 
espectro ampliada nos casos de choque séptico, mesmo em pacientes não neutropênicos.  

B) a terapia empírica de espectro dirigida apenas contra Gram -positivos é recomendada para 
a maioria dos pacientes com sepse sem choque, por serem os mais prevalentes.  

C) o uso rotineiro da albumina é recomendado em pacientes com sepse por Gram-negativos, 
pois estudos relatam forte evidência de resultados positivos com esse procedimento.  

D) as doses ideais de terapia antibiótica intravenosa apropriada devem ser iniciadas dentro 
de uma hora após o diagnóstico, de preferência, após a obtenção das culturas.  
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50. Para se obter um efeito benéfico com o emprego de antibióticos na prevenção de infec ção de 

sítio cirúrgico (ISC), alguns conceitos devem ser previamente estabelecidos. O antibiótico a 

ser indicado profilaticamente deve preencher alguns requisitos básicos e deve obedecer à 

estratégia de racionalização monitorada pelo serviço de controle  de infecção hospitalar 

(SCIH). Seguindo essa estratégia, o controlador de infecção precisa estar ciente de que 

A) as classes mais utilizadas para antibioticoprofilaxia de infecção hospitalar são as 
cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, devido ao fato de os Gram-negativos serem os mais 
prevalentes nesse ambiente. 

B) os antibióticos de escolha para a profilaxia em procedimentos hospitalares de risco devem 
ser os mesmos utilizados para o tratamento de infecções nosocomiais potencialmente 
graves. 

C) está amplamente demonstrado que, em cirurgias de grande porte, como as cardíacas, o 
emprego profilático de antibióticos deve ser realizado , como regra, por um período de três 
a cinco dias. 

D) o antibiótico a ser indicado profilaticamente em cirurgia deve possuir espectro de ação 
restrito e dirigido aos patógenos de origem endógena potencialmente causadores de 
infecção. 

 

 


