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Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome.
Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (pagers), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 5 a 19.
Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta
azul ou preta, nas páginas indicadas.
O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura
fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
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RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

DIGITAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME

ASSINATURA: _________________________________________________________________
NOME
RESERVADO À BANCA AVALIADORA

NEUROLOGIA
PEDIÁTRICA

rubrica:

1

2

1a Questão: (2,0 pontos)
Em relação à obesidade e ao sobrepeso, problemas altamente prevalentes na pediatria atual, responda às seguintes questões:
a)
b)
c)
d)

Cite três causas endócrinas e três causas genéticas dessa obesidade.
Qual a fórmula de cálculo do índice de massa corporal? Quais os critérios para se definir a presença
de sobrepeso e de obesidade?
Qual deve ser a estratégia dos pais para desenvolver bons hábitos alimentares nos filhos?
Quais os sintomas de apneia do sono na criança obesa?

2a Questão: (2,0 pontos)
Menino de seis meses apresenta coriza clara e espirros, seguidos por febre de 38,3C e inapetência.
Mãe descreve aparecimento de tosse, irritabilidade e dificuldade respiratória progressiva. Não há vômitos ou
diarreia. Ela traz a criança à sala de emergências por ter ele apresentado cianose enquanto mamava. Ao
exame físico, frequência cardíaca é de 134 bpm e frequência respiratória, de 76 irpm. Ausculta cardíaca é
normal, mas ausculta pulmonar revela sibilos expiratórios difusos, observando-se prolongamento da fase
expiratória. Responda às seguintes questões:
a)
b)
c)
d)

Qual o diagnóstico mais provável?
Cite 10 possibilidades no diagnóstico diferencial de sibilância em lactentes?
O que você espera encontrar na radiografia de tórax?
Forneça as bases do tratamento desse lactente.

3a Questão: (2,0 pontos)
No que diz respeito à desidratação infantil, responda às seguintes perguntas:
a)
b)
c)
d)

Como se classificam os três níveis de gravidade da desidratação?
Quais as características clínicas de cada um dos três níveis?
Quais as complicações neurológicas da desidratação hipernatrêmica?
Discorra sobre a mielinólise central da ponte, citando os pacientes desidratados em que ela é mais
frequente?

4a Questão: (2,0 pontos)
Paciente de 13 anos de idade, sexo feminino, apresenta tumefação firme e indolor, de consistência
elástica, no lado esquerdo do pescoço. Médico da emergência prescreve cefalexina durante 10 dias, com
base no diagnóstico presuntivo de adenite. Três semanas depois, paciente retorna com dispneia de esforço.
Radiografia de tórax evidencia extensa massa mediastinal. Responda:
a)
b)
c)
d)

Qual o diagnóstico mais provável?
Qual o exame inicial mais importante para confirmar o diagnóstico?
Cite três exames adicionais que ajudarão a delinear o problema?
Cite uma infecção viral pregressa que pode estar associada à fisiopatologia desse problema.
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5a Questão: (2,0 pontos)
O eczema atópico é o distúrbio cutâneo crônico recorrente mais comum em pediatria. Sobre o assunto, responda às seguintes perguntas:
a)
b)
c)
d)

Quais os principais sintomas?
Quais as características clínicas do eczema crônico?
Cite oito possibilidades do diagnóstico diferencial do eczema atópico.
Descreva sucintamente as principais medidas terapêuticas.
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