
CONCURSO PÚBLICO UFRN - 2010 

Expectativas de Respostas 

Médico/ Ginecologia e Obstetrícia 

 

Questão 1 
 

a- Em linhas gerais, o plano contempla 19 ações distribuídas em 6  eixos de intervenção: (1) 
qualificação da atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido; (2) educação em 
saúde; (3) gestão da informação; (4) vigilância do óbito infantil e neonatal; (5) 
fortalecimento do controle social, mobilização social e comunicação; e (6) produção de 
conhecimento e pesquisas. Entre as ações estão a ampliação da cobertura da Estratégia 
Saúde da Família, a ampliação do número de leitos de UCI e UTI neonatal, ampliação da 
Rede de Banco de Leite Humano, ampliação da Rede de Hospitais  Amigo da Criança e 
capacitação das equipes das maternidades no Método Canguru.  

b- Normalmente as causas da mortalidade nesse período são conseqüência de problemas 
associados à gravidez, ao parto e à disponibilidade e qualidade da atenção médica 
perinatal, infecção, síndrome de angústia respiratória e toco traumatismo.  

c-  Recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, 
ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e ao 
mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a 
articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando 
necessário. 

d- A Política Nacional de Humanização existe para efetivar os princípios do SUS no 
cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil   e 
incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.  

e- Hemorragias, infecções, síndromes hipertensivas.  
 

 
Questão 2 

a- Serviço terciário de atenção obstétrica que tenha atendimento a gestação de alto risco.  

b- -Gestação de 32 semanas + Iminência de eclampsia  

c- -Avaliação da função hepática (TGO, TGP, LDH e bilirrubinas), avaliação da função renal 
(ácido úrico, uréia e creatinina), hemograma, plaquetas e proteinúria de fita.  

d- -Hidralazina, metildopa ou nifedipina, sulfato de magnésio e corticoterapia para 
amadurecimento pulmonar fetal.   

e- - caso haja comprometimento do quadro clínico da mãe; - caso haja comprometimento da 
vitalidade fetal; 

 
 
 
 
  

http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/138


Questão 3 

A)Exame especular 
Manobra de Valsalva 
Medida do pH do conteúdo vaginal (papel de tornassol ou  papel de nitrazin a) 
Teste da cristalização do muco cervical em lâmina  
Ultra-sonografia Obstétrica – avaliar volume de líquido amniótico (ILA).  

B Hemograma – investigar infecção materna 
Proteína C Reativa – marcador da resposta inflamatória/infecciosa 
Sumário de Urina – investigar associação com infecção do trato urinário  
Urocultura – investigar associação com infecção do trato urinário  
Exame a fresco da secreção vaginal (fluxo vaginal) – investigar associação com infecção 
genital 
Bacterioscopia da secreção vaginal (Gram)– investigar associação com infecção genital  
Cultura de secreção vaginal e/ou endocervical – investigar associação com  
infecção genital 

C- Perfil Biofísico Fetal  

D)  
Febre materna 
Taquicardia materna 
Taquicardia fetal 
Útero irritável (doloroso) 
Secreção vaginal purulenta 
Leucocitose (Maior que 15.000) 

 
 
Questão 4 

A) HPV tem relação direta com as neoplasias do colo por alterarem o processo de maturação 
celular. 

B) Deverá realizar uma conização, através de uma cirurgia de alta freqüência  (CAF) ou via 
convencional (bisturi frio). 

C)É um exame que associa métodos de hibridização molecular e antígenos monoclonais. Detecta 
com alta sensibilidade e especificidade o DNA/HPV em amostra de escovado ou biópsia do 
trato genital inferior, grupo do HPV (de baixo ou alto risco para câncer) e a carga viral. A 
detecção do HPV não pode ser utilizada como ferramenta de diagnóstico isoladamente, mas 
pode melhorar muito a avaliação de NIC na prática clínica.  

D) Deverá ser encaminhado ao urologista para realização de peniscopia. 

E) As pacientes deverão ser orientadas quanto ao uso do preservativo independente do uso de 
outro método anticonceptivo, realização periódica da colpocitologia oncótica e naquelas com 
melhor poder aquisitivo o uso da vacina para HPV. Informar que a incidência das DSTs 
aumenta com o número de parceiros.  

 
 
 
 
 
 
 


