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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás torna público os Critérios da Avaliação 
de  Habilidades  e  Competências  da  Prova  Prática  das  áreas  básicas  e  especialidades  de 
ACESSO DIRETO e  das  especialidades com PRÉ-REQUISITO do Processo Seletivo 2013 
para Residência Médica na UFG. 

ACESSO DIRETO 

CIRURGIA GERAL  
Itens de Avaliação Não Realizou

Corretamente
(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)
01 Apresentou-se adequadamente ao paciente?

Não se apresentou = (0,0)
Apresentou-se = (1,0)

X

02

Identificou as alterações do hemograma com-
pleto e do EAS?
Não identificou= (0,0)
Só identificou corretamente as alterações de um 
exame = (0,5)
Identificou corretamente as alterações dos dois 
exames = (1,0) 

03

Identificou as alterações da tomografia de ab-
dome?
Não identificou = (0,0)
Identificou somente diverticulite = (0,5) 
Identificou diverticulite com fístula colovesical = (1,0)

04

Apresentou as possibilidades diagnósticas?
Hipótese diagnóstica errada = (0,0)  
Menos de duas hipóteses diagnósticas acertadas 
= (0,5) 
duas ou mais hipóteses diagnósticas acertadas 
= (1,0)

05 Indicou realizar de imediato a colonoscopia?
Sim = (0,0)
Não = (1,0) 

X
06 Indicou internação hospitalar?

Não = (0,0)
Sim = (1,0)

X

07
Orientou antibioticoterapia adequada?
(Deve escolher esquema de cobertura de antibióti-
cos para anaeróbios e Gram - negativos)

X
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CIRURGIA GERAL  
Não = (0,0) 
Sim = (1,0)

08
Indicou o tratamento cirúrgico?
Não = (0,0)
Sim = (1,0)

X

09

O procedimento cirúrgico proposto pelo candi-
dato é o  indicado?
Cirurgia aceita como possíveis condutas:

1. retossigmoidectomia com anastomose pri- 
mária (com ou sem ileostomia derivativa);

2. retossigmoidectomia à Hartmann.

Uma das duas respostas descritas acima = (1,0)
Qualquer outro procedimento cirúrgico = (0,0)   

 

X

10

Orientou sobre os riscos e as complicações 
possíveis com o tratamento cirúrgico 
proposto?
Espera-se que a resposta inclua os seguintes itens:

1. Risco de deiscência de anastomose (caso a ci-
rurgia proposta inclua anastomose primária).

2. Riscos de infecção de ferida operatória.

3. Riscos inerentes a qualquer procedimento cirúr-
gico abdominal (pneumonia, episódios tromboem-
bólicos, IAM, complicações anestésicas).

4. Estimativa do risco de mortalidade.
Orientações equivocadas = (0,0)
Orientou corretamente apenas um dos itens descri-

tos acima = (0,5) 
Orientou corretamente pelo menos dois dos itens 

descritos acima = (1,0)
X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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CLÍNICA MÉDICA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
a) Cumprimentou o estudante?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

02
Fez o diagnóstico de IAM?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

03

Orientou sobre os diagnósticos diferenciais?
(angina, pericardite e dissecção de aorta)
Sim (os três) = (1,0)
Sim (um ou dois) = (0,5)
Nenhum = (0,0) 

04

Orientou as seguintes  medidas imediatas:  AAS via 
oral, Isordil sublingual, cateter nasal de O2?
Sim (as três) = (1,0)
Sim (uma ou duas) = (0,5)
Nenhuma = (0,0)

05

a)  Orientou  sobre  a  possibilidade  de  uso  do 
trombolítico?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)
b) Citou algum (estreptoquinase, 
r-TPA, alteplase, metaplase)?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)

06
Orientou  sobre  a  possibilidade  de  cateterismo 
cardíaco ou angioplastia?
Sim = (1,0)
Não = (0,0) 

X

07
Orientou o uso de β-bloqueador e IECA?
Sim (os dois) = (1,0)
Sim (apenas um) = (0,5)
Não = (0,0)

08

Orientou  o  uso  de  estatina  e  Clopidogrel 
(antiagregante)?
Sim (os dois) = (1,0)
Sim (apenas um) = (0,5)
Não = (0,0)

09
Orientou sobre a HAS não controlada como fator de 
risco para o IAM?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

10
Orientou sobre o tabagismo como fator de risco para 
o IAM?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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PEDIATRIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimentou a mãe e se apresentou?
Fez o acolhimento (“Bom dia”, “Olá”),  disse o seu nome e 
perguntou o nome da mãe = (1,0)
Apenas um ou dois dos itens anteriores = (0,5)
Não houve nenhum cumprimento ou acolhimento = (0,0)

02

Perguntou sobre as condições de saúde do bebê?
Perguntou sobre o pré-natal,  sobre a história patológica pre-
gressa, sobre a história alimentar e as funções fisiológicas = 
(1,0)
Perguntou apenas um ou dois itens anteriores = (0,5)
Não perguntou sobre as condições de saúde do bebê = (0,0)

03

Pesou a criança de forma adequada?
Despiu a criança.
Colocou-a  gentilmente  sobre  a  balança  e  verificou  o  seu 
peso = (1,0)
Não se aplica (0,5) 
Pesou com roupa ou se esqueceu de pesar = (0,0) 

X

04
Mediu a criança de forma adequada? 
DDH. Colocou os  dois  calcanhares  na toesa e  conferiu  o 
ajuste da cabeça na toesa = (1,0)
Medida inadequada da citada anteriormente = (0,0)

X

05
Mediu o perímetro cefálico adequadamente?
Fita passando pela glabela até a proeminência posterior = 
(1,0)
Medida inadequada = (0,0)

X

06
Plotou dados antropométricos de forma correta?
Sim – percentis adequados = (1,0)
Erro na plotagem = (0,0)

X

07
Interpretou e explicou corretamente as curvas antropo-
métricas e o desenvolvimento pondo-estatural?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

08
Calculou adequadamente o ganho de peso (g/dia)?
Sim (25 g/dia) = (1,0)
Não = (0,0)

X

09
Orientou suspender o NAN1?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

10

Orientou adequadamente o LME?
Orientou intervalos 
(ad libidum), alternância de mamas, pega adequada e não ofe-
recer outros alimentos (inclusive água) = (1,0)
Só orientou um ou dois itens em relação ao LME = (0,5)
Não orientou = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Fez hipótese de endometriose?
Sim = (1,0)
Não = (0,0) x

02
Indicou  contraceptivo  combinado  ou  progestá-
geno contínuo ou a-GnRH?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

x
03

Indicou videolaparoscopia?
Sim = (1,0)
Não = (0,0) x

04
Suspeitou de gravidez ectópica?
Sim = (1,0)
Não = (0,0) x

05

Fez diagnóstico diferencial com corpo lúteo he-
morrágico, torção anexial e ameça de aborto?
Sim (os três) = (1,0)
Sim (um ou dois) = (0,5)
Nenhum = (0,0) 

06

Solicitou hemograma?
Solicitou tipagem sanguínea?
Sim (os três) = (1,0)
Sim (um dos dois) = (0,5)
Nenhum = (0,0) 

07
Solicitou β-HCG?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

x
08

Solicitou ultrassonografia transvaginal?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

x

09
Orientou internação, repouso e jejum?
Sim (os três) = (1,0)
Um ou dois  = (0,5)
Nenhum = (0,0)

10

Orientou venóclise, reserva de sangue e analgé-
sico sem efeito sedativo?
Sim (os três) = (1,0)
Um ou dois  = (0,5)
Nenhum = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Quais  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis 
(DSTs) são frequentes na população brasileira? 
Exemplos: sífilis; gonorreia; uretrites não gonocóc-
cicas; Aids; hepatite B; papilomavírus.
Não citou nenhuma = (0,0) 
Citou uma ou duas DSTs = (0,5)
Citou três ou mais DSTs = (1,0)

02

Além  da  transmissão  sexual,  essas  doenças 
podem  ser  adquiridas  de  outras  formas? 
Quais?
Nenhuma resposta = (0,0) 
Citar sangue ou perfurocortante ou vertical = (0,5) 
Citar as três formas = (1,0)

03

Quais  DSTs  podem  ser  transmitidas  para  o 
bebê durante a gestação ou o parto?
Exemplos: sífilis, herpes, papilomavirus, HIV, hepa-
tite B, hepatite C.
Se não citar nenhuma = (0,0) 
Se citar apenas uma  = (0,5) 
Se citar duas ou mais = (1,0)

04

Quais problemas o bebê com sífilis congênita 
pode apresentar? Exemplos: retardo crescimento 
intrauterino, catarata congênita, malformações ós-
seas, hepatoesplenomegalia, icterícia, fissura ori-
ficial, condiloma  plano,  rinite  hemorrágica,  lesões 
palmoplantares, dentes deformados, mandíbula cur-
ta, arco palatino elevado, cegueira, surdez, dificul-
dade no aprendizado, hidrocefalia e retardo mental.
Se não citar nada = (0,0) 
Se citar dois ou três sinais e/ou sintomas = (0,5) 
Se citar quatro ou mais sinais e/ou sintomas = (1,0)

05

Quando uma pessoa adquire sífilis sexualmente, 
quais manifestações na pele pode apresentar? 
Exemplos: cancro duro; erupções cutâneas, lesões 
palmo-plantares, alopécia, condiloma plano.
Se não citar nenhuma = (0,0) 
Se citar uma = (0,5) 
Se citar duas ou mais = (1,0)

06 Quando o Ministério da Saúde trata de diagnós-
tico sindrômico de DSTs, ele se refere a quais 
formas clínicas? 
Respostas:  síndrome  úlcera  genital,  corrimento 
uretral, corrimento vaginal, dor pélvica.
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
Se não citar nenhuma = (0,0) 
Se citar uma = (0,5) 
Se citar duas ou mais = (1,0)

07

Quais sintomas podem levar uma pessoa a sus-
peitar que está com Aids?  
Exemplos: febre sem etiologia definida, emagreci-
mento, diarreia crônica, monilíase oral, pneumonia 
de repetição, adenomegalias, dermatite seborreica. 
Se não citar nenhum = (0,0)  
Se citar dois sinais e/ou sintomas = (0,5) 
Se citar três ou mais sinais e/ou sintomas = (1,0)

08

Como prevenir as DSTs? Respostas: uso de pre-
servativo, seringas e dispositivos perfuro-cortantes 
de uso único e descartável, pré-natal.
Se não citar nada = (0,0)
Se citar uma = (0,5) 
Se citar duas ou mais = (1,0)

09

Quais exames a gestante deve fazer para saber 
se tem uma DST que pode afetar seu bebê? 
(Exames: VDRL, FTA-Abs,  HbsAg, Anti-HCV,Anti-
HIV, colpocitologia)  
Se não citar nenhum exame = (0,0)
Se citar dois exames = (0,5)
Se citar  três ou mais exames = (1,0)

10

Quais DSTs impedem a doação de sangue? 
 (HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis)
Se não citar nenhuma = (0,0)
Se citar duas = (0,5)
Se citar três ou mais = (1,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimentou e apresentou-se ao 
paciente?
a) Sim = (1,0) 
b) Sim (apenas um) = (0,5) 
c)  Não = (0,0)

02

Descreveu as características da lesão 
na endoscopia?
( Lesão submucosa/ 
extramucosa/intramural e pontos/áreas 
de sangramento, erosão ou necrose)  
a) Identificou as duas características = 
(1,0)
b) Identificou apenas uma das 
características = (0,5) 
c) Nenhuma destas = (0,0)

03

Identificou a hipótese diagnóstica 
principal e reconheceu como câncer?
a) Identificou GIST (Tumor do Estroma 
Gastrointestinal) como hipótese 
principal e reconheceu que é câncer = 
(1,0)
b) Identificou GIST (Tumor do Estroma 
Gastrointestinal) como hipótese 
principal, mas não  reconheceu que é 
câncer = (0,5)  
c) Nenhuma  destas = (0,0)

04

Citou os diagnósticos diferenciais?
a) Tumor (ou neoplasia) neuroendócrino 
ou adenocarcinoma = (1,0)  
b)  Leiomioma; tumor ou neoplasia 
benigna = (0,5)
c) Nenhuma  destas = (0,0)

05

Esclareceu sobre nova realização de 
biópsia?
a) Não  necessita de nova biópsia = 
(1,0)  
b) Necessita de nova biópsia = (0,0)

x

06
Identificou a necessidade de 
cirurgia?
a) Sim = (1,0) 
b) Não = (0,0)

x
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07

Identificou o procedimento cirúrgico?
(Ressecção parcial ou ressecção com 
margens de segurança, sem 
linfadenectomia). 
a) Identificou o procedimento e a não 
identificação de linfadenectomia = (1,0)
b) Identificou apenas um dos itens = 
(0,5)
c) Não identificou = (0,0)

08

Identificou o medicamento através do 
grupo pertencente ao mecanismo de 
ação ou nome científico ou nome 
comercial? 
( Terapia alvo molecular; inibidor de 
tirosina quinase; mesilato de imatinib; 
gleevec)
a) Sim  = (1,0) 
b) Não  = (0,0)

x

09

Identificou que o medicamento 
proposto não pertence ao grupo de 
quimioterapia?
a) Sim  = (1,0) 
b) Não  = (0,0)

x

10
Esclareceu as dúvidas do paciente, 
de forma compreensível e cordial?
a) Sim = (1,0) 
b) Não = (0,0)

x

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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UROLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Cumprimentou o paciente?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

02

Definiu as hipóteses diagnósticas 
(câncer, infecção, hiperplasia)?
a) As três = (1,0)
b) Uma ou duas = (0,5)
c) Nenhuma das três = (0,0)

03
Indicou a biópsia de próstata?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

04

Esclareceu o motivo da biópsia, 
baseando-se no PSA =  valor > 2,5; 
velocidade (acima de 20% por ano); 
densidade (PSA/peso da próstata > 0,1); 
relação PSA livre/total < 18%.
a) PSA > 2,5 + dois outros itens = (1,0)
b) PSA > 2,5 + um outro iten= (0,5)
c) Não citou PSA  > 2,5 = (0,0)

05

Esclareceu o motivo da biópsia, 
baseando-se na USG transretal com 
Doppler?
(Área hipoecogênica e fluxo sanguíneo 
aumentado).
a) Os dois motivos = (1,0)
b) Apenas um motivo = (0,5)
c) Não esclareceu = (0,0)

06

Explicou, com linguagem simples e 
compreensível, sobre o diagnóstico de 
câncer?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

07

Orientou sobre as opções de tratamento 
existentes?
(Cirurgia, radioterapia, hormonioterapia)
a) As três = (1,0)
b) Uma ou duas = (0,5)
c) Nenhuma destas opções = (0,0)

08

Orientou sobre as complicações 
específicas da cirurgia? (Incontinência 
urinária, disfunção erétil).
a) As duas = (1,0)
b) Apenas uma = (0,5)
c) Nenhuma destas = (0,0)
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UROLOGIA

09

Orientou sobre as complicações 
específicas da radioterapia? 
(proctite, cistite actínica, incontinência 
urinária, disfunção erétil).
a) Três ou quatro = (1,0)
b) Uma ou duas = (0,5)
c) Nenhuma destas = (0,0)

10

Orientou sobre o seguimento após o 
tratamento realizado?
a) PSA e avaliação clínica periódica = (1,0)
b) PSA ou avaliação clínica periódica ou 
outro exame (cintilografia, TC, USG) = (0,5)
c) Não orientou = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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CIRURGIA VASCULAR

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Identificou  a  hipótese  diagnóstica 
correta?
a) Síndrome do aprisionamento da 
artéria poplítea = (1,0)
b) Cisto de artéria poplítea  = (0,5)
c)  Claudicação  venosa  aneurisma 
poplíteo ou cisto de BAKER = (0,0)

02

Identificou o fator de risco?
a) Congênito = (1,0)
b) Prática esportiva e desenvolvimento 
muscular gastrocnêmico = (0,5)
c) Ortostatismo, ganho de peso = (0,0)

03

Esclareceu  sobre  o  motivo  da 
realização da manobra semiológica?
a) Avaliação do desaparecimento ou 
redução do pulso pedioso e/ou tibial 
posterior  = (1,0)
b) Avaliação de hipertrofia muscular = 
(0,5)
c) Avaliação de TVP = (0,0)

04

Identificou o exame complementar 
necessário?
a) Duplex-scan arterial de MI, com 
manobras = (1,0)
b) Arteriografia ou angiotomografia ou 
angioressonância ou 
eletroneuromiografia  = (0,5)
c) Duplex SCAN venoso = (0,0)

05

Identificou o segundo exame 
complementar necessário?
a) Angiotomografia de MI = (1,0)
b) Angioressonância ou arteriografia = (0,5)
c) Tomografia não contrastada ou USG 
de MI ou DUPLEX venoso ou
ENMG = (0,0)

06

Esclareceu  sobre  o  significado  do 
laudo da angiotomografia?
a) Síndrome de aprisionamento da  artéria 
poplítea = (1,0)
b)  Aneurisma de artéria poplítea ou cisto 
de BAKER = (0,5)
c) Varizes de MMII = (0,0)
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CIRURGIA VASCULAR

07

Identificou as opções de tratamento? 
a)  Eliminação do fator responsável pelo 
encarceramento
e restauração arterial, se necessário = 
(1,0)
b) Fasciotomia posterior e abordagem 
posterior em S  = (0,5)
c) Fasciotomia lateral tradicional ou 
cirurgia de varizes = (0,0)

08

Esclareceu  sobre  os  benefícios  de 
parar de correr?
a)  Sim,  no  início  há  benefícios,  pois  a 
distância e o tempo de compressão não 
serão  desencadeantes,  mas, 
posteriormente,  lesões  degenerativas 
poderão  ocorrer  pela  compressão 
crônica = (1,0)
b)  Respondeu  sim  (que  deve  parar  de 
correr), mas não esclareceu (0,5)
c) Não esclareceu = (0,0)

09

Identificou risco de amputação?
a) Sim, e citou os riscos (trombose arterial, 
aneurisma pós-estenótico, microembolia 
arterial, TVP, IVC) = (1,0)
b) Sim, mas não citou os riscos = (0,5)
c) Não = (0,0)

10

Explicou sobre o risco da cirurgia?
a) Sim, citou o risco de  trombose, 
hematoma, infecção, deiscência, oclusão 
anastomótica, gangrena = (1,0)
b) Sim, citou o risco de procedimento 
cutâneo, subcutâneo, mas sem 
mencionar risco de complicações 
arteriais = (0,5)
c) Não explicou  = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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ANESTESIOLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Diagnóstico: cefaleia pós-raqui
a) Paciente tem cefaleia pós-raqui = (1,0)
b) Se falar que é uma complicação da anestesia = (0,5)
c) Outras respostas = (0,0)

02

Incidência cefaleia pós-raqui
a) Se responder que esta complicação aparece entre 1 e 
3% dos pacientes que recebem raquianestesia = (1,0) 
b) Se responder que é uma complicação rara = (0,5)
c) Se não correlacionar com a anestesia = (0,0)

03

Perda de líquido + tração  de nervos
a) Se explicar que a dor de cabeça aparece por causa 
da perda de líquido cefaloraquidiano pelo “buraco”  da 
agulha  e  “estiramento”  dos  nervos  trigêmeo,  vago  e 
glossofaríngeo = (1,0) 
b) Se falar que é por causa da desidratação do líquido 
da cabeça = (0,5)
c) Se não explicar isto = (0,0)

04

Tração de nervos, mas não permanente.
a) Se explicar que a diploplia e o “barulho no ouvido” 
aparecem por  causa da tração dos nervos cranianos, 
pela perda do líquido da coluna pelo “buraco” da agulha 
da anestesia e que não é permanente = (1,0) 
b) Se explicar que é por causa da perda de líquido da 
cabeça = (0,5)
c) Se não explicar isto = (0,0)

05

Agulha grossa + três tentativas de punção.
a) Se o doutor explicar que a cefaleia pode ter ocorrido 
porque o anestesista usou uma agulha grossa (número 
18) e que precisou tentar três vezes puncionar a dura-
mater, aumentando a chance de cefaleia = (1,0) 
b) Se explicar só parcialmente = (0,5)
c) Se não correlacionar o que foi feito na anestesia com 
a complicação = (0,0)

06

Se tem enxaqueca + cefaleia pós-raqui.
a) Se explicar que quem  tem história de enxaqueca (dor 
de cabeça crônica) tem mais chance de ter a cefaleia 
pós-raqui = (1,0) 
b) Se falar que não há causa que explique ter dor de 
cabeça antes  = (0,0)

x

07 Não é meningite.
a) A senhora não tem meningite. Todos os seus 
sintomas são de cefaleia pós-raqui = (1,0)  
b) Se falar que pode ser caso de meningite = (0,0)

x
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08

Repouso + hidratação + analgésicos.
a) Se explicar que a paciente deve ficar em repouso, 
beber bastante líquido e tomar os remédios para dor e 
se  não  melhorar  ou  resolver  em  dois  dias,  voltar  ao 
ambulatório= (1,0)  
b) Se falar parcialmente = (0,5)
c) Se não explicar nada disto = (0,0)

09

Dipirona+cafeína+codeína.
a) Se o doutor prescrever/orientar para usar dipirona 1 g 
de 6/6 h +  cafeína 500 mg 6/6 h.  Não precisa  tomar 
remédio para vômitos e que se não melhorar em dois dias, 
retornar ao ambulatório = (1,0)
b) Se falar parcialmente = (0,5)
c) Se não falar nada disto = (0,0)

10

Tampão sanguíneo peridural.
Se não melhorar com o repouso + hidratação + 
remédios, é preciso fazer o tampão sanguíneo peridural, 
que é injetar um pouco do seu próprio sangue no 
“buraco” para ajudar a tampar o buraco e que melhora 
em cerca de 99% dos casos. 
a) Se falar que tem que fazer uma peridural para injetar 
o próprio sangue da paciente no “buraco” = (1,0)
b) Se explicar parcialmente = (0,5) 
c) Se não considerar o tampão sanguíneo = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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CIRURGIA TORÁCICA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Apresentou-se para o paciente e o chamou 
pelo nome,  antes de iniciar o atendimento.
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

02
Identificou a possível causa da estenose 
mitral?
a) Sim (febre reumática)= (1,0)
b) Não = (0,0)

x

03

Identificou a necessidade de tratamento 
cirúrgico? Explicou o motivo.
a) Sim ( AVM < 1,2cm2) = (1,0)
b) Sim, mas não explicou o motivo = (0,5)
c) Não = (0,0)

04

Identificou a necessidade de exames antes da 
cirurgia?
a) Sim e citou algum (hemograma, coagulograma, 
glicemia, Na+, K+, ureia, creatinina, tipagem 
sanguínea) = (1,0)
b) Sim, mas não citou nenhum = (0,5)
c) Não = (0,0)

05

Identificou a existência de risco durante a 
cirurgia?
a) Sim (os riscos inerentes a toda cirurgia) = (0,5)
b) Não = (0,0)
Orientou sobre o tipo de anestesia?
a) Sim (geral) = (0,5)
b) Não = (0,0)

06

Orientou sobre o tempo de permanência na 
UTI?
a) Sim (dois dias) = (0,5)
b) Não = (0,0)

Orientou sobre o tempo de internação 
hospitalar?
a) Sim (seis a oito dias) = (0,5)
b) Não = (0,0)

07

Explicou sobre o procedimento cirúrgico?
a) Esternotomia mediana ou toracotomia ântero-
lateral direita (4º EID) – Instalação da circulação 
extracorpórea. O coração é parado e o sangue 
desviado para uma máquina coração-pulmão 
artificial. Abertura do AE, visualização da valva 
mitral = (0,5)
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b) Não explicou = (0,0)

Explicou sobre o tipo de tratamento, de acordo 
com a situação da valva?
a) Tratamento conservador (comissurotomia mitral) 
ou troca valvar (prótese biológica ou mecânica) = 
(0,5)
b) Não explicou = (0,0)

08

Identificou outro método de tratamento?
a) Sim (valvoplastia mitral com balão-escore de 
Block/Wilkins abaixo de 8) = (0,5)
b) Não = (0,0)

Identificou o motivo pelo qual há 
contraindicação neste caso?
a) Sim (presença de trombo no AE) = (0,5)
b) Não = (0,0)

09

Identificou o melhor tipo de prótese?
a) Sim (biológica) = (0,5)
b) Não = (0,0)
Identificou os motivos para uso dessa prótese?
a) Sim (morador em zona rural;baixo nível 
socioeconômico; dificuldade de controle da 
anticoagulação ) = (0,5)
b) Não = (0,0)

10

Orientou sobre a evolução do caso?
a) Sim, informou que não há cura definitiva, com 
possibilidade de recidiva da doença reumática e 
reestenose valvar = (0,5)
b) Não = (0,0)

Orientou sobre o acompanhamento após a 
cirurgia?
a) Sim (clínico e exames: ECG, Rx do tórax, ECO) 
= (0,5)
b) Não = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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COLOPROCTOLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Apresentou-se e cumprimentou adequadamente o 
paciente? 
a) Sim =  (1,0)
b) Não =  (0,0)

x

02
Solicitou a colonoscopia para diagnóstico 
definitivo?
a) Sim =  (1,0)
b) Não =  (0,0)

x

03

Solicitou adequadamente exames de estadiamento 
pré-operatório
Respostas: TC ou Ressonância magnética de abdome, 
TC ou Rx do tórax e dosagem do CEA.
a) Solicitou os três exames =  (1,0)
b) Solicitou dois exames = (0,5)
c) Solicitou apenas um exame = (0,0)

04

Indicou o tratamento cirúrgico adequado da lesão 
primária? 
a) Retossigmoidectomia com anastomose primária = 
(1,0)
b) Qualquer outro procedimento =  (0,0)

x

05
Indicou radioterapia para tratamento da metástase 
hepática?
a) Não indicou Radioterapia =  (1,0)
b) Indicou Radioterapia =  (0,0)

x

06
Tem indicação de quimioterapia?
a) Sim =  (1,0)
b) Não =  (0,0)

x

07

Qual medicamento é utilizado para quimioterapia?
Aceitam-se como respostas adequadas os seguintes 
esquemas:
5 FU + Oxaliplatina
5 FU + Irinotecan
Inclusão do AVASTIN ou  CETUXIMABE em um dos 
dois esquemas propostos acima.
a) Esquema adequado = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

08

A metástase tem também de ser ressecada 
cirurgicamente?
a) Sim =  (1,0)
b) Não =  (0,0)

x
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09

Quantos dias eu ficarei internado?  
Quando eu volto a alimentar no pós- operatório? 
Respostas corretas: 
Ficará internado por volta de cinco a dez dias, 
dependendo da evolução pós-operatória. 
A partir de 24 horas de pós-operatório, na ausência de 
náuseas/vômito e distensão abdominal.
a) Respondeu, corretamente, as  duas perguntas =  (1,0)
b) Respondeu, corretamente, uma  pergunta =  (0,5)
c) Não respondeu =  (0,0)

10

Orientações quanto aos riscos para os filhos?
Respostas corretas: 
a) sim, têm maior risco; 
b) devem fazer colonoscopia; 
c) a partir dos 40 anos de idade.
Respondeu os três itens =  (1,0)
Respondeu um ou dois itens =  (0,5)
Não respondeu =  (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

NEFROLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Lavou as mãos?
Se o candidato simulou lavar as mãos, mesmo que 
rapidamente, recebe. (1,0)  
Senão. (0,0)

X

02
Fez antissepsia do paciente? 
Se utilizou as gases e a cuba e simulou passar o 
antisséptico, recebe. (1,0)  
Senão. (0,0)

X

03

Fez anestesia? 
Se utilizou a seringa com agulha, pediu o 
anestésico e o aplicou, 
recebe o conceito. (1,0)  
Senão. (0,0)

X

04

Escolheu e puncionou a veia jugular interna 
direita?
Se escolheu esta veia ganha. (1,0) 
Se escolheu outra veia. (0,5)
Se não escolheu uma veia. (0,0)

05
Passou o guia metálico? 
Se passou o guia metálico, após puncionar a veia 
recebe. (1,0) 
Senão. (0,0)

X

06
Usou, a seguir, o bisturi? 
Se usou o bisturi, recebe. (1,0)
Senão. (0,0)

X

07
Usou o dilatador para dilatar o trajeto? 
Se usou o dilatador, recebe. (1,0)
Senão. (0,0)

X

08
Introduziu o cateter de duplo lúmen? 
Se introduziu a seguir o cateter, recebe. (1,0)
Senão. (0,0)

X

09
Pediu o fio para fixar o cateter? 
Se pediu o fio, recebe. (1,0)
Senão. (0,0)

X

10
Pediu heparina para heparinizar o cateter?
Se pediu heparina, recebe. (1,0)
Senão. (0,0)

X

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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ENDOCRINOLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

TECNICA DE APLICAÇÃO 

01

Orientou  sobre  os  locais  de  aplicação: 
abdômen (regiões  laterais),  coxa (regiões 
anterior  e  lateral  externa),  braço (região 
posterior) e nádegas. 
(quadrante superior lateral externo). 
a)Todos os sítios =  (1,0)
b) Incompleto = (0,5)  
c) Não = (0,0) 

02
Orientou sobre o rodízio  dos sítios de 
aplicação?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

03

Orientou  sobre  antissepsia  prévia?   (Mãos, 
abdômen e frasco de insulina)
a) Sim (três itens)  =  (1,0)
b) Um ou dois itens = (0,5)
c) Não = (0,0) 

04

Orientou sobre a homogenização prévia de 
insulina NPH – rolagem do frasco por entre as 
mãos ou homogenização em círculos?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

05
Orientou sobre a realização de prega cutânea?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

06

Orientou  sobre  a   introdução  angulada  da 
agulha (em 90º ou em 45º,  se o indivíduo for 
magro?
a) Sim = (1,0)
b) Não orientou a angulação necessária = (0,5)
c) Não orientou =  (0,0) 

07
Explicou  para  aguardar   no  mínimo  cinco 
segundos antes de retirar a  seringa da pele?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

MISTURAS DE INSULINAS

08

Orientou  sobre  quais  insulinas  podem  ser 
misturadas  na  mesma  seringa  antes  da 
aplicação:  a)  NPH  com  regular  b)  NPH  e 
ultrarrápidas?
a) As duas situações = (1,0)
b) Apenas uma situação = (0,5)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 

ENDOCRINOLOGIA
c) Não orientou = (0,0)

09
Orientou que regular ou ultrarrápidas devem 
ser aspiradas antes da NPH?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0) 

x

ACONDICIONAMENTO DE INSULINA

10

Orientou sobre o acondicionamento da 
insulina? 
a) Em geladeira, evitando o congelamento = (1,0)
b) Só na "geladeira” = (0,5) 
c) Não orientou = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimenta e apresenta-se ao paciente antes de 
iniciar a entrevista?
Sim = (1,0)
Cumprimenta ou apresenta-se = (0,5)
Não cumprimenta e nem apresenta-se = (0,0)

02
Após informar os resultados dos exames, respeita 
o fluxo de pensamento do paciente?
Sim = (1,0)
Interrompeu o paciente = (0,0)

X

03
Mantém olhar dirigido e atento ao paciente, 
durante a entrevista?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

04
Utiliza expressões faciais de simpatia e paciência 
ao relato do paciente?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

05
Mantém atitude de respeito e empatia quando o 
paciente silencia ou se desespera?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

06
Demonstra habilidade em contornar situações de 
tensão durante a entrevista?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

07

Traduz ao paciente em linguagem coloquial os 
resultados dos exames complementares 
solicitados? 
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

08
Discute as dúvidas do paciente com relação aos 
resultados dos exames complementares?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

09
Demonstra interesse e preocupação pelos 
sentimentos do paciente?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

10
Define a gravidade da doença, proporcionando 
esperança ao paciente?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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GASTROENTEROLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimentou e se apresentou ao paciente?
Não cumprimentou e nem se apresentou = (0,0) 
Somente cumprimentou ou se apresentou = (0,5) 
Cumprimentou e se apresentou = (1,0) 

02

Estabeleceu o diagnóstico?
Diagnóstico de cirrose por hepatite B = (1,0) 
Diagnóstico de hepatite B = (0,5)
Não estabeleceu o diagnóstico = (0,0)

03

Interpretou corretamente os marcadores virais?
Interpretou como hepatite B crônica em atividade = 
(1,0) 
Interpretou apenas como hepatite B = (0,5)
Não interpretou as sorologias = (0,0)

04

Interrogou hemotransfusões?
Interrogou sobre hemotransfusões e há quanto tempo 
= (1,0)
Somente interrogou sobre hemotransfusões = (0,5)
Não interrogou = (0,0)

05

Interrogou sobre uso de drogas ilícitas?
Interrogou sobre drogas e há quanto tempo = (1,0) 
Somente interrogou sobre drogas = (0,5)
Não interrogou = (0,0)

06

Interrogou promiscuidade sexual?
Interrogou sobre promiscuidade e há quanto tempo = 
(1,0) 
Somente interrogou sobre promiscuidade = (0,5) 
Não interrogou = (0,0)

07

Orientou realização de sorologias para a esposa?
Orientou realizar sorologia completa = (1,0 ) 
Somente perguntou se já fez sorologia = (0,5) 
Não orientou = (0,0) 

08

Orientou uso de preservativo nas relações 
sexuais?

Orientou sempre usar preservativo = (1,0) 
Somente perguntou se usa preservativo = (0,5) 
Não orientou = (0,0)

09 Orientou vacina para esposa e filhos?

Orientou vacina para esposa e filhos = (1,0) 
Orientou apenas para esposa ou filhos =  (0,5) 
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Não orientou = (0,0)  

10

Orientou evitar compartilhamento de objetos 
perfuro-cortantes?
Orientou evitar compartilhamento = (1,0) 
Não orientou = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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NEUROLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Identificou os diagnósticos sindrômicos. 
a) Citou síndrome dolorosa e síndrome de trigêmino-
autonômica = (1,0)
b) Citou apenas uma das síndromes anteriores ou 
autonômica ou parassimpática = (0,5)
c) Não identificou nenhuma das anteriores = (0,0)

02

Identificou o diagnóstico nosológico principal
a) Disse cefaleia em salva = (1,0)
b) Disse outra cefaleia trigêmino autonômica como: 
SUNCT (Cefaleia de curta duração, unilateral, 
neuralgiforme com hiperemia conjuntival e 
lacrimejamento), hemicania paroxística ou neuralgia do 
trigêmio = (0,5)
c) Não identificou nenhuma das anteriores = (0,0)

03

Identificou o diagnóstico nosológico diferencial
a) Disse outra cefaleia trigêmino autonômica como: 
SUNCT, hemicania paroxística, neuralgia do trigêmeo 
ou HSA (hemorragia subaracnoidea) = (1,0)
b) Tumor cerebral, cefaleia hípnica, cefaleia 
disautonômica pós-traumática, neuralgia pós-herpética, 
neuralgia do gânglio esfenopalatino, migrânia, síndrome 
paratrigeminal = (0,5)
c) Não identificou nenhum dos anteriores = (0,0)

04

Indicou o exame complementar adequado aos 
diagnósticos.
a) Disse prova terapêutica com oxigênio-terapia para 
cefaleia em salvas e TC de crânio ou angiotomo 
cerebral ou angioressonância cerebral para HSA ou RM 
cerebral para tumor = (1,0)
b) Indicou o exame, mas não relacionou a hipótese 
aventada ou não indicou exame de imagem = (0,5)
c) Não indicou nenhum dos anteriores = (0,0)

05

Relacionou os resultados esperados do exame conforme 
a hipótese aventada.
a) Relacionou a prova terapêutica com oxigênio-terapia com 
remissão dos sintomas da cefaleia em salvas. Ou TC de 
crânio com hiperssinal no espaço subaracnóideo ou 
angiotomo cerebral ou angioressonância cerebral com sinal 
de aneurisma ou malformação artério-venosa para HSA ou 
RM cerebral com processo expansivo para tumor ou exames 
de imagem normais na cefaleia em salvas = (1,0)
b) Relacionou o resultado esperado do exame com apenas 
a hipótese principal ou com os diagnósticos secundários = 
(0,5) 
c) Não relacionou o resultado esperado do exame com as 
hipóteses = (0,0)
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NEUROLOGIA

06

Descreveu a conduta terapêutica para fase aguda.
a) Indicou uso de oxigênio-terapia e/ou triptano ou 
tartarato de ergotamina = (1,0)
b) Deixou apenas de indicar a oxigênio-terapia = (0,5) 
c) Não descreveu a conduta = (0,0)

07

Descreveu a conduta terapêutica para fase crônica.
a) Indicou uso de verapamil ou tartarato de ergotamina 
ou carbonato de lítio ou metisergida ou valproato ou 
prednisona ou pizotifeno = (1,0)
b)  Apenas  orientou  não  ingerir  bebida  alcoólica  nos 
períodos de exacerbação das crises = (0,5) 
c) Não descreveu a conduta = (0,0)

08

Deu o prognóstico para a hipótese principal.
a) Comentou ser uma cefaleia primária com chance de 
recorrência sazonal ou que pode ser desencadeado por 
bebida alcoólica = (1,0)
b) Foi pouco claro em sua exposição = (0,5) 
c) Fez comentários errados ou não comentou = (0,0)

09

Usou o vocabulário adequado na entrevista.
a) Usou o vocabulário adequado em toda a entrevista = 
(1,0)
b) Falhou em alguns tópicos = (0,5) 
c) Usou vocabulário inadequado = (0,0)

10

Tratou o estudante pelo nome, manteve contato 
visual e estabeleceu relação cordial com ele 
utilizando adequadamente a linguagem verbal e não 
verbal.
a) Realizou todos = (1,0)
b) Realizou parcialmente, não chamou pelo nome ou 
não teve contato visual = (0,5) 
c) Não realizou nenhuma das anteriores ou foi 
descortês com o ator “aluno” = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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REUMATOLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

a) Cumprimentou a paciente?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)
b) Se apresentou à paciente?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)

02
Fez  a  hipótese  de  atividade/reagudização  da 
doença de base?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

03

a) Fez a hipótese de possível gravidez?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)
b) Fez a hipótese de possível SAF secundária?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)

04
Solicitou βHCG?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

05
Solicitou Anti-Ro e Anti-La?
Sim (os dois) = (1,0)
Sim (apenas um) = (0,5)
Não = (0,0)

06

Solicitou  anticardiolipina  e  anticoagulante 
lúpico?
Sim (os dois) = (1,0)
Sim (apenas um) = (0,5)
Não = (0,0)

07

a) Orientou quanto à não exposição ao sol?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)
b) Orientou quanto à necessidade de uso de filtro 
solar?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)

08

a)  Orientou  quanto  à  necessidade  de  uso  de 
corticoide?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)
b)  Orientou  quanto  à  necessidade  de  uso  de 
cálcio e vitamina D?
Sim = (0,5)
Não = (0,0)
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REUMATOLOGIA

09
Orientou quanto à necessidade de uso de 
antimalárico (hidroxicloroquina)?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

10
Orientou quanto à necessidade de uso de AAS?
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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CARDIOLOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimentou e se apresentou quando dirigiu-se 
ao paciente?
a) Realizou ambas as ações = (1,0)
b) Realizou somente uma ação (cumprimentou ou 
apresentou) = (0,5)
c) Não cumprimentou e nem se apresentou = (0,0)

02

Conseguiu diagnosticar o sopro de estenose 
mitral importante pela descrição da ausculta 
cardíaca?
a) Identificou corretamente o sopro de estenose 
mitral importante = (1,0)
b) Identificou o sopro estenose mitral = (0,5)
c) Não identificou a valvopatia mitral = (0,0)

03

Indicou ecocardiograma como exame a ser 
solicitado?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

04
Identificou a etiologia reumática como causa da 
estenose mitral?
a) Sim = (1,0)
b) Não = (0,0)

x

05

Afirmou que usualmente há acometimento de 
mais de uma valva na doença reumática?
a) Sim, compromete usualmente mais de uma valva 
= (1,0)
b) Não = (0,0)

x

06

Citou os sinais e sintomas de doença reumática 
além da cardite (febre, artralgia/artrite, coreia, 
nódulos subcutâneos e eritema marginato)?
a) Citou os 5 = (1,0)
b) Citou pelo menos 2 = (0,5)
c) Não = (0,0)

07

Classificou a estenose mitral como grave de 
acordo com gradiente e área valvar fornecidos 
pelo ecocardiograma?
b) Sim = (1,0)
c) Não = (0,0)

x

08

Indicou uso de diuréticos e betabloqueadores 
como tratamento medicamentoso inicial?
a) Citou os dois medicamentos = (1,0)
b) Somente citou um medicamento = (0,5)
c) Não = (0,0)
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CARDIOLOGIA

09

Indicou alguma intervenção (comisurotomia 
percutanea ou troca valvar cirúrgica)?
a) Sim, indicou comissurotomia percutânea ou troca 
valvar cirúrgica  = (1,0)
b) Não citou algum procedimento e contraindicou = 
(0,0)

x

10

Indicou corretamente o uso da profilaxia com 
antibióticos para o seguimento da paciente?
a) Indicou corretamente (penicilina benzatina até 40 
anos ou indefinidamente)  = (1,0)
b) Indicou profilaxia mas incorretamente = (0,5)
c) Não indicou profilaxia = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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PNEUMALOGIA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01
Cumprimentou o paciente e se apresentou?
a) Sim = (1,0)
b) Cumprimentou ou se apresentou = (0,5)
c) Não = (0,0)

02

Explicou o que é asma?
Resposta esperada:
(doença recorrente em surtos e remissões; não tem 
cura,  mas  tem  controle,  podendo  levar  uma  vida 
normal)
a) Sim, resposta completa = (1,0)
b) Sim, resposta parcial = (0,5)
c) Não explicou = (0,0)

03

Orientou sobre o controle ambiental?
Resposta esperada:
(evitar poeira, mofo, tapete, carpete, cortinas)
a) Todos os itens  = (1,0)
b) Apenas um dos itens = (0,5)
c) Não orientou = (0,0)

04

Orientou sobre  animais domésticos?
Resposta esperada:
(orientar  sobre  os  cuidados  com  animais  de 
estimação)
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

05

Orientou sobre atividade física?
Resposta esperada:
(a atividade física deve ser estimulada, inclusive é 
um  fator  de  auxílio  no  controle  da  doença,  não 
precisa ser obrigatoriamente a natação)
Sim = (1,0)
Não = (0,0)

X

06

Faz a receita corretamente? (conteúdo gráfico)
Resposta esperada:
(nome, data, assinatura, em duas vias, letra legível)
a) Sim, resposta completa = (1,0)
b) Sim, resposta parcial = (0,5)
c) Não fez a receita = (0,0)

07

Faz a receita corretamente? (conteúdo 
medicamentoso)
Resposta esperada:
(deve  incluir,  obrigatoriamente,  na  receita  as 
seguintes  medicações  inalatórias:  corticoide e 
broncodilatador)
a) Incluiu os dois itens = (1,0)
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b) Apenas um dos itens = (0,5) 
c) Nenhum dos itens = (0,0)

08

Faz a receita corretamente? (posologia correta e 
tempo do tratamento)
Resposta esperada:
(deve incluir,  obrigatoriamente, o uso do  corticoide 
inalatório na  dose  de  beclometasona  entre  500  e 
100  mcg e  budesonida entre  400  e  800  mcg,  de 
forma  contínua,  associado  ou  não  com 
broncodilatador de longa ação - Formoterol 6 ou 12 
mcg 2 x dia) + broncodilatador de curta ação para os 
momentos de crise – Salbutamol spray  2 jatos)
a) posologia e tempo de tratamento corretos = (1,0)
b) posologia ou tempo de tratamento corretos = (0,5)
c) Não colocou posologia nem tempo de tratamento 
= (0,0)

09

Orientou  o  enxague  da  boca  após  uso  do 
corticoide inalatório?
Resposta esperada:
(orientou  a  enxaguar  a  boca  após  o  uso  do 
corticoide  e  explicou  que  isso  é  importante  para 
evitar candidíase no orofaringe)
a) Orientou e explicou o motivo = (1,0)
b) Orientou, mas não explicou o motivo = (0,5) 
c) Não orientou e nem explicou = (0,0)

10

Orientou sobre  os procedimentos  no  caso de 
nova crise?
Resposta esperada:
(explicar  que,  em   caso  de  nova  crise,  utilizar  o 
broncodilatador  de  curta  ação  e,  caso  ainda 
persistam os sintomas, deverá voltar ao PS)
a) As duas orientações = (1,0)
b) Uma das orientações = (0,5) 
c) Não orientou = (0,0)

X- Ponto não atribuído ao item avaliado.
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PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA VASCULAR
(Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular)

Respostas esperadas e critérios de pontuação

____Questão 01______________________________________________________________
Observe a imagem projetada e responda.
Qual o diagnóstico mais provável? Descreva as alterações à inspeção.
Pé diabético com neuropatia motora = (0,5)
Proeminência da cabeça dos metatarsos e dedos “em martelo” = (0,5)

(1,0 ponto)

____Questão 02______________________________________________________________
Observe a imagem projetada e responda.
Qual o diagnóstico mais provável? Descreva as alterações à inspeção.

Pé diabético com neuropatia motora = (0,5)
Mal perfurante plantar na projeção da cabeça do primeiro metatarso com hiperceratose perilesional = (0,5)

(1,0 ponto)

____Questão 03______________________________________________________________
Com base nas imagens apresentadas, responda: Qual é o diagnóstico ?

Pé de Charcot (neuro-osteoartropatia)
(1,0 ponto)

____Questão 04______________________________________________________________
Com base na imagem projetada, responda: Qual o nome do exame que está sendo realizado?

Teste do monofilamento (Semmes-Weinstein)
(1,0 ponto)

____Questão 05______________________________________________________________

Com base na imagem projetada, responda: O exame demostrado na figura anterior encontra 
indicação prognóstica e/ou terapêutica neste tipo de pé? Justifique.

Não. O teste do monofilamento, por detectar as alterações na sensação do tato e da propriocepção, é 
aconselhado para determinar um risco aumentado de ulceração, o que não é o caso, pois já há lesão 
trófica instalada. 

(1,0 ponto)
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____Questão 06______________________________________________________________
Analise a imagem apresentada. Lesão aguda (trauma com sapato), superficial, não manipulada 
e sem uso prévio de antibiótico (primeira lesão). Paciente diabético tipo 2 há nove anos e com 
neuropatia sensitivo-motora instalada. Exame vascular normal. Esse tipo de lesão tende a ser 
monomicrobiana. Sendo assim, quais os agentes mais prevalentes?

Cocos Gram – positivos - (Staphylococcus aureus = (0,5)
Streptococcus beta – hemolíticos) = (0,5)

(1,0 ponto)
____Questão 07______________________________________________________________
Analise a imagem apresentada e descreva a arteriografia.

Incidência lateral do pé. Visualiza-se a extremidade distal da artéria   fibular com colaterais = (0,5)
Propiciam o reenchimento da artéria dorsal do pé e da tibial posterior distal = (0,5)

(1,0 ponto)
____Questão 08______________________________________________________________
Qual o nome dos instrumentos apresentados?

Pinça Debakey angulada.
(1,0 ponto)

____Questão 09______________________________________________________________
Qual o nome do instrumento apresentado?

Afastador autoestático de Weitlaner.
(1,0 ponto)

____Questão 10______________________________________________________________
Qual o diagnóstico apresentado na tomografia?

Dissecção da aorta abdominal (suprarrenal).
(1,0 ponto)
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PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL OU EM 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

 (MASTOLOGIA)
Respostas esperadas e critérios de pontuação

____Questão 01______________________________________________________________

Qual o diagnóstico? Qual a conduta terapêutica?

O diagnóstico é de abscesso pancreático = (0,5).
A conduta terapêutica é drenagem = (0,5).

(1,0 ponto)
____Questão 02______________________________________________________________

Qual o tipo de hérnia inguinal que este paciente apresenta (oblíqua externa, direta ou oblíqua 
interna)? Justifique a resposta anterior.

Hérnia Inguinal Oblíqua Externa ou Indireta = (0,5).
O saco herniário  está localizado lateralmente aos vasos epigástricos inferiores  (ligamento umbilical 
lateral) = (0,5).

(1,0 ponto)
____Questão 03______________________________________________________________

Qual o diagnóstico sindrômico do caso? 

Abdome agudo obstrutivo ou obstrução intestinal = (1,0).
(1,0 ponto)

____Questão 04______________________________________________________________

De acordo com exame radiológico qual o provável diagnóstico?

Volvo de sigmóide = (1,0).
(1,0 ponto)

____Questão 05______________________________________________________________

Qual o dignóstico sindrômico?

Síndrome colestática = (0,5).

Cite as duas hipóteses diagnósticas mais prováveis?

Neoplasia maligna ou Câncer de cabeça de câncreas = (0,25).
Neoplasia maligna ou Câncer de papila duodenal = (0,25).

(1,0 ponto)
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____Questão 06______________________________________________________________

Descreva  a  imagem visualizada no filme de mamografia  e  sua  correspondência,  seguindo a 
classificação BI-RADS.

1. Descreveu a presença de imagem ovalada, bem delimitada e com presença de calcificação grosseira 
no seu interior em quadrante superior de mama esquerda = (0,5)

2. Classificou como BI-RADS, categoria 2 = (0,5)
(1,0 ponto)

____Questão 07______________________________________________________________
Qual a conduta a respeito da terapia hormonal seguindo as recomendações do Projeto Diretrizes 
da FEBRASGO? 

Indicou manutenção da terapia hormonal = (1,0) 
(1,0 ponto)

____Questão 08______________________________________________________________

Qual a conduta a respeito da lesão visualizada na mamografia seguindo o BI-RADS?

Indicou controle mamográfico anual = (1,0) 

(1,0 ponto)

____Questão 09______________________________________________________________

Qual a hipótese diagnóstica e conduta nesse caso?

1. Fez diagnóstico de abscesso retroareolar recidivante = (0,5)
2. Indicou antibioticoterapia com cobertura para Gram + e anaeróbios = (0,25)
3. Indicou cirurgia após tratamento da fase aguda com antibioticoterapia = (0,25)

(1,0 ponto)
____Questão 10______________________________________________________________

Analise as imagens projetadas e descreva a técnica cirúrgica utilizada.

1. Descreveu a injeção de azul (patente e/ou metileno) na mama peritumoral e/ou periarolar = (0,5)
2. Descreveu a incisão da pele da axila após cinco minutos da injeção do azul = (0,25)
3. Descreveu a dissecção com identificação do linfonodo sentinela = (0,25)

(1,0 ponto)
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PRÉ-REQUISITO EM PEDIATRIA
(NEFROLOGIA PEDIÁTRICA)

Respostas esperadas e critérios de pontuação

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

____Questão 01______________________________________________________________
Diante desse quadro clínico, qual a principal hipótese diagnóstica?
Infecção do trato urinário = (1,0)
Qualquer outra resposta = (0,0)

(1,0 ponto)

____Questão 02______________________________________________________________

Durante a investigação etiológica, você solicitou o exame anexo. Descreva-o.

Realizado uretocistografia miccional que demonstrou refluxo vesicoureteral  Grau II até a pelve renal = 
(1,0)
Outra resposta = (0,0)

(1,0 ponto)

____Questão 03______________________________________________________________
Diante desse quadro clínico, qual a principal hipótese diagnóstica?
Litíase urinária = (1,0)
Outra resposta = (0,0)

(1,0 ponto)

___Questão 04______________________________________________________________
Que fatores podem levar a esse quadro?
Excesso de cálcio, ácido úrico, sódio, oxalato , fósforo, cistina na urina. Falta de potássio, magnésio,  
citrato. 
Responder só o excesso ou completa = (1,0)
Responder menos que cinco itens = (0,5) 
Qualquer outra resposta = (0,0)

(1,0 ponto)
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____Questão 05______________________________________________________________
Como proceder à investigação?
Avaliar volume urinário, solicitar  exames como os de cálcio, acido úrico, creatinina, citrato potássio, 
sódio, magnésio, oxalato  na urina de 24 horas, além da pesquisa de cistina na amostra de urina;  EAS, 
urocultura com antibiograma e eletrólitos séricos.
Resposta completa = (1,0)
Responder só eletrólitos na urina 24 horas ou responder só eletrólitos na amostra de urina = (0,5)
Outras respostas = (0,0)

(1,0 ponto)

__Questão 06______________________________________________________________
Cite dois diagnósticos sindrômicos e dois diagnósticos nosológicos para o caso apresentado.
Síndrome nefrítica = (0,25)
Síndrome nefrítica = (0,25) 
Glomerulopatia = (0,25) 
Lúpus eritematoso sistêmico = (0,25) 
Outras respostas = (0,0)

(1,0 ponto)

____Questão 07______________________________________________________________

Cite os exames laboratoriais que devem ser solicitados para a confirmação diagnóstica?       

Hemograma, ureia,  creatinina,  EAS, proteinuria de 24 horas,  dosagem de complemento (C3),  FAN, 
VHS, proteína C reativa, eletrólitos, proteinograma, lipidograma  = (1,0)

Resposta com itens acima, porém sem FAN = (0,5)
Outras respostas = (0,0)

(1,0 ponto)

____Questão 08_____________________________________________________________________
Defina o percentil de peso, estatura e pressão arterial desse paciente. (Anexos).

Peso p 25,  estatura p 50  PA  ou entre p 95 – 99 sistólica e diastólica p > 95 = (1,0)
Outras respostas = (0,0)

(1,0 ponto)
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____Questão 09______________________________________________________________
Descreva o que o exame apresenta.

Ultrassonografia renal apresentando rim  com aumento de volume, dilatação da pelve renal = (1,0)
Outras respostas = (0,0)

(1,0 ponto)

____Questão 10______________________________________________________________
Quais os possíveis diagnósticos etiológicos nesse caso?

Estenose de junção ureteropélvica = (0,5) 
Refluxo vesicoureteral = (0,5) 

Outras respostas = (0,0)

(1,0 ponto)


