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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.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE
REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.
RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

DIGITAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME

ASSINATURA: _______________________________________________________________
NOME
RESERVADO À BANCA AVALIADORA

NEONATOLOGIA

rubrica:
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1a Questão: (2,0 pontos)
Cite e descreva o que deve ser observado em relação à infraestrutura e equipamentos no transporte
neonatal e que condições clínicas devem ser garantidas aos RNs antes de serem transportados.

2a Questão: (2,0 pontos)
RN a termo, AIG, nascido de mãe sem intercorrências no pré-natal, apresentava líquido amniótico meconial ao nascimento – índice de Apgar de 2/3/5/7, respectivamente nos 1º, 5º, 10º e 15º minutos de vida –, entrando em convulsão clônica com 1h e 30min.
a) Escreva o tratamento farmacológico relacionado à convulsão desse RN.
b) Você recomendaria, para a síndrome hipóxico-isquêmica provável desse RN, algum tratamento específico não só com o objetivo de melhorar e reduzir a lesão cerebral, como também diminuir as possibilidades
de sequelas? Explique.

3a Questão: (2,0 pontos)
Você está de plantão quando nasce um pré-termo de 900 g, Apgar 8/9. RN recebe surfactante pulmonar nos primeiros 45 minutos de vida e tem seus vasos umbilicais (artéria e veia) cateterizados 20 minutos após. Descreva o manejo nutricional imediato mais adequado para esse paciente.

4a Questão: (2,0 pontos)
Diante de RN com quadro de sepse clínica, cite os exames indicados para isolamento do possível
micro-organismo envolvido no processo, bem como os exames coadjuvantes para auxiliar o diagnóstico.

5a Questão: (2,0 pontos)
Você avalia um RN pré-termo de extremo baixo peso, com 12 horas de vida, nascido de parto opera0
tório, o qual vem mantendo temperatura corporal de 33 C, apesar de todas as medidas adotadas pela equipe de enfermagem. Enumere as possíveis repercussões clínicas da hipotermia nesse prematuro.
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