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CHAMADA PÚBLICA – GABARITO FINAL 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU SOB FORMA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA / 2019 

 
O Departamento de Ensino da Pós Graduação Lato sensu do 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF), no uso de suas atribuições, torna público o 

GABARITO FINAL da chamada pública do processo seletivo em epígrafe. 
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ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

 
1- - Duas ou mais Pneumonias no último ano 

- Oito ou mais novas Otites no último ano 
- Estomatites de repetição ou Monilíase por mais de dois meses 
- Abscessos de repetição ou ectima 
- Um episódio de infecção sistêmica grave (meningite, osteoartrite, septicemia) 
- Infecções intestinais de repetição / diarréia crônica 
- Asma grave, Doença do colágeno ou Doença auto-imune 
- Efeito adverso ao BCG e/ou infecção por Micobactéria 
- Fenótipo clínico sugestivo de síndrome associada a Imunodeficiência 
- História familiar de imunodeficiência 

 

2- - Infecções virais em vias aéreas superiores 

- Bronquiolite (RSV e outros). 
- Asma brônquica atópica. 
- Síndromes aspirativas com ou sem refluxo gastro-esofágico. 
- Tuberculose. 
- Aspiração de corpo estranho na traquéia e brônquios. 
- Cardiopatias. 
- Fibrose cística. 
- Bronquiolite obliterante. 
- Displasia broncopulmonar. 
- Imunodeficiência primária e secundária. 
- Síndrome de Löeffler. 
- Bronquiectasias. 
- Anel vascular. 
- Laringotraqueomalácia. 
- Compressão extrínseca de vias aéreas (tumores de mediastino, adenomegalias, cardiomegalia). 
- Estenose traqueal. 
-Paralisia de cordas vocais. 

 

3- a) Rinite persistente moderada/grave 
b) Orientação de controle ambiental com especial atenção para a fumaça do cigarro e a redução dos 

ácaros, baratas, umidade e pelos de animais. 
Corticóide tópico nasal 
Anti-histamínico oral para o tratamento das crises. 

 

4– a) Anafilaxia ou Reação Anafilática 

b) Administração de adrenalina intramuscular, seguido de anti-histamínico, corticóide sistêmico e 
broncodilatador de curta duração. 

 

5 – - Fibrose cística 

- Aspergilose broncopulmonar alérgica 
- Síndrome de Löeffler 
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- Doença pulmonar obstrutiva crônica 
- Síndromes aspirativas com ou sem refluxo gastresofágico 
- Tuberculose 
- Anel vascular 
- Cardiopatia 
- Disfunção de cordas vocais 
- Bronquiolite obliterante 
- Obstrução mecânica das vias aéreas (tumoração 

 
 
 

6 – -Hipertensão arterial 

- Diabetes 
- Glaucoma, catarata 
- Edema 
- Aumento do apetite 
- Nervosismo 
- Insônia 
- Ulcera péptica 
- Redução da tolerância aos carboidratos 
- Aumento dos triglicerídeos 
- Retardo na cicatrização 
- Atrofia cutânea 
- Acne 
- Cushing 
- Insuficiência adrenal 
- Supressão do crescimento infantil. 

 
 
 

7 – No lactente as lesões ocorrem principalmente na face, poupando a região central (nariz e boca), no couro 
cabeludo, no tronco e na região extensora 

 
Na fase pré-puberal (2-10 anos) as lesões ocorrem principalmente nas áreas das pregas antecubitais e poplíteas. 
Lesões periorbitárias, periorais, fissura infralobular, dupla prega palpebral (Dennie Morgan) e olheiras são comuns. 

 
Na fase puberal as lesões são mais freqüentes nas pregas flexoras dos braços, pescoço e pernas. Pode haver 
acometimento isolado da face ou do dorso das mãos e dos pés dos membros, poupando a região coberta pelas 
fraldas 

 
8 – Exames: Hemograma, IgE total e IgE especifica para o leite de vaca. 

 
Tratamento: exclusão de leite de vaca e derivados de leite da dieta e utilização de fórmula extensamente hidrolisada 
para substituir o leite caso a amamentação tenha sido interrompida. 

 
9 – Reação mediada por IgE – rinite, asma, anafilaxia, atopia 

Imunocomplexos – Doença do Soro, Lupus, Artrite Reumatóide 

Linfocitos T (células) – dermatite de contato, tuberculose, hanseníase 
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CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTORA NAS PATOLOGIAS MAMÁRIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Coordenação do curso não enviou o gabarito até a presente data e informou que as respostas serão corrigidas 

conforme bibliografia da chamada pública. 
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ENDOCRINOLOGIA FEMININA 
 
 

01- Resposta livre onde quero analisar o candidato, suas escolhas, maturidade. Modo de expressão escrita, 

coerência, apresentação e grau de convencimento. 

 
02- a) Teste oral de tolerância a glicose para afastar Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que consiste em glicemia de 

jejum e glicemia 2h após 75g de glicose anidra e hemoglobina glicada (HbA1c). 

Devido a elevação de pressão arterial: Ureia, creatinina, sódio e potássio. 

Solicitar também: Testosterona sérica, podendo associar-se ao índice de androgênios livres ou testosterona livre 

calculada (entre o 4º e 10º dia do ciclo menstrual). 

SDHEA, 17OHP, androstenediona, SHBG, FSH, LH, TSH, T4 livre, prolactina. 

Exames de imagem pélvica: ultrassonografia transvaginal, preferencialmente ou pélvica. 

 
 

03- Hirsutismo, seria o diagnóstico mais provável. 

 
 

Pela irregularidade menstrual e sinais de hiperandrogenismo, as hipóteses diagnósticas iniciais possíveis seriam: 

tumores produtores de androgênio, hiperplasia adrenal congênita de início tardio, hiperandrogenismo ovariano 

funcional, hiperprolactinemia, disfunção tireoidiana, síndrome dos ovários micropolicísticos, sídrome de Cushing 

como possíveis causas. 

 
Tratamento: contraceptivos orais são considerados as drogas de primeira linha no manejo do hirsutismo; anti- 

androgênios são adicionados se a resposta clínica, após seis meses for insatisfatória. Glicocorticoides, agonistas 

do GnRH e agentes sensibilizadores de insulina, tipo metformina, serão utilizados conforme o estabelecimento do 

diagnóstico final. 

 
04- a) Estudos observacionais sustentam a hipótese de que pode prevenir a aterosclerose e reduzir os eventos 

cardiovasculares (ECV) por meio de feitos sitêmicos ou genômicos diretamente no coração e nos vasos, se iniciada 

na perimenopausa, em um grupo alvo entre 50 e 59 anos de idade ou com menos de 10 anos de menopausa. A 

continuação da THM além dos 60 anos de idade, uma vez iniciada na perimenopausa, deve ser decidida como parte 

da análise geral da relação risco/benefício. A THM não está contraindicada a mulheres hipertensas e, em alguns 

casos, pode reduzir a pressão arterial. Contraindicações: história de infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente 
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vascular cerebral (AVC) e embolia pulmonar, câncer de mama, câncer de endométrio, hepatopatia aguda e/ou grave, 

cardiopatia grave e sangramento uterino sem causa diagnosticada. 

 
b) A administração de estrógeno isolado ou associado à progesterona aumenta a percentagem de densidade 

mamária (PDM). A PDM é um forte fator de risco para a neoplasia de mama, sendo influenciada por algumas formas 

de THM. Entretanto, não existem dados suficientes para avaliar as possíveis diferenças na incidência do câncer de 

mama usando diferentes tipos e vias de administração de estrogênio, progesterona natural, progestágenos e 

androgênios. È reconhecido que o uso de estrógeno isolado por até 5 anos não aumenta o risco de Câncer de Mama 

e que este risco eleva-se discretamente após 5 anos de uso contínuo, principalmente nas mulheres que iniciam a 

TH logo após a menopausa. A associação de progestógenos sintéticos eleva o risco de Câncer invasivo, o qual 

pode ocorrer 3 a 5 anos após o início do tratamento, com retorno à linha de base 3 a 5 anos após a suspensão da 

terapia. Quando decidido pela THM, esta deverá utilizar a menor dose. 

 
05- Raloxifeno, Carbonto de cálcio, Vitamina D, tomar Sol 3 x por semana 15 minutos ao dia sem filtro sola com as 

principais áreas do corpo expostas, e exercícios físicos regulares coordenados e supervisionados. 

 
 

b) A monitorização do tratamento, assim como o diagnóstico, é feita por meio da medida da densidade mineral óssea 

(DMO), realizada pela técnica de densitometria óssea por dupla emissão de raios X. Avaliam-se os sítios da coluna 

lombar, fêmur total ou colo femoral e, em determinadas circunstâncias, o rádio 33% (rádio 1/3) pode ser utilizado. 

Deverá ser considerado o T-score desses sítios na osteoporose na pós-menopausa e para as mulheres na menacme 

o Z-score. 

 
Também pode-se medir o Ntx e Ctx no sangue e/ ou urina, que avaliam o nível de perda de massa óssea, caso 

exista. 

 
06- a) na preservação da massa óssea. 2000 UI /DIA Para o tratamento de osteoporose e baixa massa óssea. 

 
 

b) Baixos níveis de vitamina D contribuem para muitas condições, dentre elas osteomalácea, osteoporose, quedas 

e fraturas. Novos estudos mostram, evidências que a vitamina D pode influenciar condições patológicas não 

esqueléticas, incluindo doença cardiovascular, câncer, desordens autoimunes, aumento da resistência insulínica e 

diabetes mellitus tipo 2. Essas condições são muito comuns na vida da mulher após os 40 anos. 

 
07- a) Hiperprolactinemia. 

Ressonância Nuclear Magnética de Crânio para avaliar sela túrcica. 

Avaliar na anamnese uso de medicações que causem elevação da mesma, história/sintomas de insuficiência renal, 

hepática e hipotireoidismo que foi descartado pela dosagem normal do TSH e descartadas as principais causas de 
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hiperprolactinemia, investigar sela túrcica com exame de imagem (Ressonância Nuclear Magnética) – pesquisa de 

adenomas hipofisários micro ou macro. 

 
Os prolactinomas são os adenomas de hipófise mais comuns e frequentemente afetam mulheres jovens, em faixa 

etária de fertilidade. A hiperprolactinemia causa hipogonadismo, irregularidade menstrual ou amenorreia em 

mulheres, infertilidade e disfunção sexual. Nos pacientes com macroprolactinomas pode haver sintomas 

relacionados a efeito de massa do tumor, como cefaleia, alteração visual e hidrocefalia. O diagnóstico diferencial é 

fundamental para direcionar o tratamento correto, uma vez que o tratamento de escolha para os prolactinomas é o 

medicamentoso. 

 
b) Os agonistas dopaminérgicos são o padrão-ouro para o tratamento dos prolactinomas e, em nosso meio, estão 

disponíveis os derivados de ergotamina: bromocriptina e cabergolina, sendo esta última a droga de escolha. 

A dose inicial é, em geral, de um comprimido de 0,5mg 2 vezes por semana, e a titulação é realizada em função da 

resposta. Em algumas situações, poderá ser necessário tratamento cirúrgico (sinais de compressão de estruturas 

nobres e não resposta à Cabergolina) e até mesmo radioterapia. 

 
08- O bloqueio puberal adequado resulta em estabilização ou regressão do estadiamento puberal das mamas, 

redução da velocidade de crescimento e da maturação óssea. 

O principal objetivo é interromper a maturação esquelética, preservando o potencial de estatura normal (dentro do 

intervalo da estatura alvo). 

 
09- FSH e estradiol na fase folicular precoce entre o 3º e 5º dia do ciclo, a contagem dos folículos antrais e a 

avaliação do hormônio antimulleriano (padrão ouro) ou o teste do clomifeno com o objetivo de avaliar a reserva 

ovariana; 

dosagem dos níveis de prolactina nas pacientes com irregularidade menstrual e galactorreia, dosagens de 

hormônios tireoidianos, glicose, insulina, ultrassonografia transvaginal seriada, dosagem dos níveis de progesterona 

na fase lútea, dosagem LH no meio do ciclo, histerossalpingografia e biópsia de endométrio nos casos indicados. 

http://www.iff.fiocruz.br/


Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-020 
Tel.: (0xx21) 2554-1700 – Fax.: (0xx21) 2553-8094 

http://www.iff.fiocruz.br 

 

 
 

  
 
 

INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA (BÁSICO) 

 
 

1. BCG, Hepatite B, Penta (hepatite B, DPT, Hib), VIP, Rotavírus e Pneumo 10. 

 
 

2. Na mesma consulta do segundo mês. 

 

3. Falsa. 

 

4. Verdadeira. 

 

5. 6 meses. 

 

6. Penicilina cristalina IV por 10 dias. 

 

7. Sulfadiazina, Pirimetamina, ácido Folínico e corticoide (prednisona). 

 

8. 6 meses. 

 

9.  Microcefalia, proeminência occipital, redundância do couro cabeludo, hipoplasia cerebelar, artrogripose, 
calcificações intracranianas, afilamento cortical com padrões de giros anormais (polimicrogiria, lisencefalia), 
hipoplasia ou ausência do corpo caloso, alterações oftalmológicas (microftalmia, coloboma, atrofia 
coriorretiniana, atrofia/ anomalia do nervo óptico), hipertonia, espasticidade, atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor, distúrbios da deglutição. 

http://www.iff.fiocruz.br/


Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-020 
Tel.: (0xx21) 2554-1700 – Fax.: (0xx21) 2553-8094 

http://www.iff.fiocruz.br 

 

 
 

  
 

.INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA (AVANÇADO) 

 
 

1. BCG, Hepatite B, Penta (hepatite B, DPT, Hib), VIP, Rotavírus, Pneumo 10 e Meningo C. 

 
 

2. Nessa consulta de 2 meses deve ser solicitado um novo PCR para HIV. 

 

3. Falsa 

 

4. Verdadeira 

 

5. Para crianças menores que 10 anos: rifampicina, isoniazida, pirazinamida por 2 meses e rifampicina e 

isoniazida por 4 meses. Para crianças maiores que 10 anos: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 

etambutol por 2 meses e rifampicina e isoniazida por 4 meses. 

 
6. Penicilina cristalina IV por 10 dias. 

 

7. Sulfadiazina, Pirimetamina, acído folínico e corticoide (prednisona) por 4 a 6 semanas (2 semanas após a 

cicatrização da lesão ocular). 

 
8. Seis meses. 

 

9.  Microcefalia, proeminência occipital, redundância do couro cabeludo, hipoplasia cerebelar, artrogripose, 

calcificações intracranianas, afilamento cortical com padrões de giros anormais (polimicrogiria, lisencefalia), 

hipoplasia ou ausência do corpo caloso, alterações oftalmológicas (microftalmia, coloboma, atrofia 

coriorretiniana, atrofia/ anomalia do nervo óptico), hipertonia, espasticidade, atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, distúrbios da degl 
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MEDICINA FETAL 
 
 

 

1. 

CIUR precoce 

Prevalência de 20-30% de CIUR precoce 

Menor prevalência 1-2% dos casos 

Maior desafio é a condução do caso 

Insuficiência placentária grave 

Hipóxia fetal grave 

Adaptação cardiovascular sistêmica 

Acomete fetos mais imaturos 

Maior tolerância à hipoxia = 

Alta mortalidade e morbidade 

 
2. O estadimento de Quintero é utilizado para avaliar a gravidade da síndrome de transfusão feto-fetal. 
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3. Gestações gemelares dicoriônicas sem complicações devem fazer o rastreio de aneuploidias do primeiro 

trimestre, além de um exame do obstétrico com doppler a cada 4 semanas. Gêmeos monocoriônicos complicados 

deve ser realizado com mais freqüência, dependendo da condição e sua gravidade. 

Gêmeos gemelares monocoriônicos não complicados devem fazer o rastreio de aneuploidias de primeiro trimestre 

além de ultrassonografia com doppler cada duas semanas após 16 semanas para detectar TTTS e TAPS em tempo 

hábil. Gêmeos monocoriônicos complicados deve ser realizado com mais freqüência, dependendo da condição e 

sua gravidade. 

 
4. Posição do fígado e as diversas relações entre pulmão cabeça (RPC , RPC o/e ) 

 
 

5. Situs  Estômago e coração à esquerda 

O coração ocupa um terço da área torácica 
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Eixo cardíaco (ápice) aponta para a esquerda 

Quatro câmaras presentes 

Ritmo cardíaco regular 

Derrame pericárdico 

Dois átrios, aproximadamente iguais em tamanho 

Flap do forame oval no átrio esquerdo 

Septo atrial primum presente (próximo ao crux) 

Veias pulmonares que entram no átrio esquerdo 

Dois ventrículos, aproximadamente iguais em tamanho 

Hipertrofia da parede ventricular 

Banda moderadora no ápice do ventrículo direito 

Septo ventricular intacto (ápice ao crux) 

Válvulas atrioventriculares 

Coxim cardíaco intacto 

Duas válvulas atrioventriculares se abrem e se movem livremente 

 
 

6. A velocidade máxima da artéria cerebral média possui caraterísticas diagnósticas susperiores aos demais 

métodos não-invasivos e apesar de ter caraterísticas diagnósticas similares a espectrofotometria possui a 

vanteagem de ser não invasivo. Outra vantagem dessa modalidade é que o doppler da artéria cerebral média já é 

utilizado em outras situações em medicna fetal o que facilita a sua incorporação na prática clínica. 

 
7. A hipótese da lesão em dois tempos foi proposta com base no modelo animal para explicar a lesão pulmonar na 

HDC. De acordo com essa hipótese, o insulto inicial ocorre durante estágios da organogênese, resultando em 

hipoplasia bilateral, seguida de compressão do pulmão ipsilateral, secundária à herniação das vísceras abdominais 

em fases posteriores. Esta teoria explica a variabilidade da hipoplasia pulmonar no pulmão contralateral. 

 
8. Malformacao associada , CIUR e idade gestacional abaixo de 24 semanas 

 
 

9. interrupção com idade gestacional a partir de 26 semanas por cesárea. 
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PATOLOGIA CERVICAL UTERINA E COLPOSCOPIA 

 
 
 

1. A substituição fisiológica do epitélio colunar evertido por um epitélio escamoso recém-formado é 

denominada de metaplasia escamosa. O meio vaginal é ácido durante os anos reprodutivos e gravidez. 

Acredita-se que a acidez desempenha uma função na metaplasia escamosa. Quando as células são 

repetidamente destruídas pela acidez vaginal no epitélio colunar em uma área de ectrópio, com o tempo 

elas são substituídas por um epitélio metaplásico recém-formado. A irritação do epitélio colunar exposto ao 

meio vaginal ácido leva ao surgimento de células subcolunares de reserva. Essas células proliferam, 

produzindo uma hiperplasia de células de reserva e com o tempo formam o epitélio escamoso 

metaplásico.J.W. Sellors and R. Sankaranarayanan. 2003/4. Colposcopia e tratamento da neoplasia intra- 

epitelial cervical. Manual para principiantes. 

 
2. Na presença de achados colposcópicos anormais, sem visão da JEC (ZT tipo 3), deve-se proceder à biópsia 

e avaliação do canal (conforme Tópicos Complementares – Avaliação do canal endocervical) e a conduta 

dependerá desse resultado (B). Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2016. Diretrizes 

brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero - 2ª edição. 

 
 

 
3. Nos casos em que o exame histopatológico da peça cirúrgica mostrar qualquer uma das margens 

comprometidas por NIC II/III, o seguimento deverá ser feito com exame citopatológico e colposcopia 

semestrais nos primeiros dois anos (A). Após os dois primeiros anos, o seguimento deverá ser feito com a 

citologia anual até completar cinco anos do tratamento, na unidade básica de saúde (I) (pág 83). 

Todavia, como esse grupo (imunodeficientes) tem maior risco de recidiva, a continuação do seguimento 

citopatológico após tratamento de NIC II/III deverá ser anual durante toda a vida (B). (pag 86). Brasil. 

Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2016. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer 

do colo do útero - 2ª edição 

 
4. Mulheres com exame citopatológico sugestivo de AIS ou invasor devem ser encaminhadas para colposcopia 

na atenção secundária (A). Essas pacientes terão indicação de excisão tipo 3, exceto se, à colposcopia, 

forem observados achados sugestivos de invasão. Nessa situação, a biópsia deve ser realizada (A). Caso 
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o diagnóstico histopatológico confirme essa suspeita, encaminhar para atenção terciária (alta complexidade) 

(A). Caso a biópsia seja negativa ou tenha outro diagnóstico que não de doença invasiva, a indicação de 

conização do colo uterino deve ser mantida (A). 

É recomendável a avaliação endometrial em pacientes com 35 anos ou mais (A). Abaixo dessa idade, a 

investigação endometrial deverá ser realizada se presente sangramento uterino anormal ou condições 

sugestivas de anovulação crônica (B). Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2016. 

Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero - 2ª edição 

 
5. Os métodos de escolha para a abordagem dessas lesões têm sido os excisionais; pois, além de permitirem 

diagnosticar os casos de invasão não detectados pela citologia ou pela colposcopia, servem de tratamento 

quando a lesão é intraepitelial. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2016. Diretrizes 

brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero - 2ª edição. 

A principal vantagem da CAF com relação à crioterapia é que ela faz a excisão do epitélio comprometido, 

em vez de destruí-lo, o que permite o exame histológico. J.W. Sellors and R. Sankaranarayanan. 2003/4. 

Colposcopia e tratamento da neoplasia intra- epitelial cervical. Manual para principiantes. 

 
6. É considerada insatisfatória a amostra cuja leitura esteja prejudicada pelas razões expostas abaixo, algumas 

de natureza técnica e outras de amostragem celular, podendo ser assim classificada: 1. Material acelular ou 

hipocelular (<10% do esfregaço). 2. Leitura prejudicada (>75% do esfregaço) por presença de sangue, 

piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes externos ou intensa superposição celular. O exame 

deve ser repetido em 6 a 12 semanas com correção, quando possível, do problema que motivou o resultado 

insatisfatório (A). Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2016. Diretrizes brasileiras para 

o rastreamento do câncer do colo do útero - 2ª edição. 

 
7. À colposcopia, se presentes achados anormais no colo do útero, deve-se realizar a biópsia (A). Presente 

NIC II/III ou câncer, deve-se seguir conduta específica (A). Caso presente NIC I, a paciente deverá ser 

mantida em seguimento citológico (A). Quando presentes achados anormais menores, a biópsia poderá ser 

dispensada, considerando-se outros fatores como idade menor do que 30 anos, rastreamento prévio 

negativo e ausência de história de doença cervical pré-invasiva (NIC II/III). Ministério da Saúde. Instituto 

Nacional do Câncer. 2016. Diretrizes brasileiras para o rastreamento    do    câncer     do     colo     do útero 

- 2ª edição. 

 
8. Mulheres na pós-menopausa com diagnóstico citopatológico de LSIL devem ser conduzidas como as 

demais mulheres, mas a segunda coleta deve ser precedida de tratamento da colpite atrófica, quando 

presente (B) (vide Exame citopatológico normal - Resultado indicando atrofia com inflamação). Pág 75 

... a estrogenização deve ser feita por meio da via vaginal com creme de estrogênios conjugados em baixa dose 

(0,5 g de um aplicador, o que contém 0,3 mg do princípio ativo) ou estriol vaginal, um grama com aplicador vaginal 
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toda noite, durante 21 dias (B). A nova citologia será coletada entre cinco a sete dias após a parada do uso (B). (pag 

42) Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 2016. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer 

do colo do útero - 2ª edição. 

 
9. A infecção persistente, provocada por um ou mais dos subtipos oncogênicos de papilomavírus humano 

(HPV), é uma causa necessária da neoplasia cervical. J.W. Sellors and R. Sankaranarayanan. 2003/4. 

Colposcopia e tratamento da neoplasia intra-epitelial     cervical. Manual para principiantes. 
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UROGINECOLOGIA E DISTOPIAS GENITAIS 
 

1. Esclerose múltipla, Doença de Parkinson, Acidentes Vasculares Cerebrais, Neuropatia periférica diabética, 

Demência. 

 
2. É um diagnóstico clínico definido por urgência urinária, frequência e nictúria, com ou sem incontinência por 

urgência, na ausência de infecção urinária ou outra patologia evidente do trato urinário baixo. 

 
3. Diagnóstico: Exame físico e Estudo Urodinâmico. 

Tratamento: IUE comprovada ao exame físico e Estudo Urodinâmico: tratamento cirúrgico com Sling Retropúbico, 

pois é um caso de recidiva após sling transobturatório. 

Justificativa: O sling retropúbico substitui o ligamento pubouretral, é mais obstrutivo, e tem mais chance de sucesso 

nas recidivas. 

 
4. IUE recidivada pós-tratamento cirúrgico; Sintomas de Bexiga Hiperativa ou de Incontinência Urinária Mista (IUM) 

refratários ao tratamento clínico; Distúrbios neurológicos associados à Incontinência Urinária; Avaliação prognóstica 

quando se planeja um tratamento cirúrgico para IUE; Pré-operatório de prolapso genital (questionado); Suspeita de 

obstrução infravesical pós-sling; Dúvida diagnóstica. 

 
5. Anamnese: perda urinária ao se levantar após esvaziamento vesical. 

Exame físico: abaulamento suburetral mais frequente no 1/3 médio da uretra; saída de urina ou secreção pela uretra 

à expressão do abaulamento. 

Tratamento: Acompanhamento em divertículos pequenos que não incomodam a paciente; Cirurgia com exérese do 

divertículo e sutura da uretra nos casos de divertículos maiores com sintomatologia importante. 

 
6. Parto vaginal; Idade avançada; Obesidade; Sobrepeso; História familiar; Histerectomia prévia; Doenças do tecido 

conjuntivo (como Síndrome de Marfan e de Ehlers-Danlos); Aumento crônico da pressão intrabdominal. 

 
7. O defeito central resulta do estiramento da parede vaginal anterior, levando à formação de um defeito central na 

fáscia pubocervical. Tradicionalmente, a colporrafia anterior, que consiste na plicatura da fáscia pubocervical na 

linha média, é utilizada para a correção deste tipo de defeito. 
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O defeito lateral, tambe´m chamado de paravaginal, é causado pela desinserção lateral da fáscia pubocervical da 

fáscia que recobre o músculo obturador interno no arco tendíneo da fáscia pélvica ou linha branca. O reparo do 

defeito lateral consiste na reinserção da fáscia pubocervical na fáscia do músculo obturador interno, no arco tendíneo 

da fáscia pélvica. Quando o tecido nativo da paciente não é adequado (fáscia pubocervical), pode-se utilizar medidas 

compensatórias como as telas vaginais de polipropileno, por exemplo. 

O defeito transverso ou pericervical ocorre quando há desinserção da fáscia pubocervical do anel pericervical. Trata- 

se por meio de sutura da fáscia pubocervical no anel pericervical, associada geralmente com a colporrafia anterior. 

 
8. Aparelho de suspensão: anteriormente, ligamentos pubovesicouterinos; lateralmente, ligamentos cardinais; e 

posteriormente, ligamentos uterossacros. 

Aparelho de sustentação: Diafragma pélvico, constituído pelos músculos elevadores do ânus e coccígeos; 

Diafragma urogenital, constituído pelos músculos transversos profundos e superficiais do períneo, 

bulbocavernosos, isquiocavernosos e esfíncter uretral. 

 
9. Prolapso de parede vaginal posterior estádio 3. Por definição, um prolapso estádio 3 ocorre quando a porção 

mais distal do prolapso está mais de 1cm além do hímen mas não mais do que 2cm a menos que o comprimento 

vaginal total. No caso da paciente em questão a porção mais distal da parede vaginal posterior está 3cm além do 

hímen. 
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VIDEOCIRURGIA PEDIÁTRICA 
 
 

 
1. Vantagens: menor dor no pós-operatório; 

- menor tempo de internação; 

- melhor resultado cosmético, com cicatrizes menores; 

- retorno mais rápido às atividades rotineiras; 

- menor índice de infecção de ferida cirúrgica. 

Desvantagens: um custo significativo do material, 

- possíveis complicações, como sangramento durante o procedimento e dificuldade de controle, 

- requisitos para a qualificação do cirurgião, 

- a falta de sensações táteis 

- treinamento em visão bidimensional 

 
 

2. Aumento da pressão intrabdominal. diminuição do retorno venoso. aumento da frequência cardíaca e do débito 

cardíaco e aumento da resistência vascular periférica. diminuição da capacidade vital e do volume respiratório e 

aumento da paco2, com um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, resultando num aumento da pressão 

intracraniana e edema cerebral. hipotermia 

 
3. Caixa basica: otica de 10 ou 5mm 30 graus, cabo de fibra optica, mangueira de insulflação co2, materiais de 

5mm: tesoura, maryland, aspirador, pinça de apreensao tipo grasper, pinça de apreensão tipo allis, hook, porta- 

agulha, contra-porta-agulha, afastador autoestãtico de figado, trocarteres de 5mm(2) e 10mm(2) . 

 
4. Set de video: hack(armario), monitor, insuflador de co2, fonte de luz halogena, videocamera, cilindro de co2 

medicinal, gravador de imagens digital 

 
5- 
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6. distensão abdominal volumosa, trauma com hemoperitoneo volumoso e urgencias abdominais agudas, 

cardiopatias graves, hipertensao intracraniana, materiais inadequados, inexperiencia da equipe, choque 

hipovolemico, evisceração, coagulopatias não corrigidas. 

 
 

7. nivel i. evidencia obtida de revisão sistematica de varios ensaios clinicos relevantes (controlados e 

randomizados). nivel ii evidencia obtida de pelo menos um estudo adequadamente controlado e randomizado. nivel 

iii evidencia obtida por estudos controlados tipo coorte ou caso-controle de mais de um grupo ou centro de pesquisa 

e nivel iv opiniao de especialistas baseadas na experiencia clinica, estudos descritivos ou relatorios de comites de 

peritos. 

 
8. criptorquia bilateral com testiculos intrabdominais, anomalia do desenvolvimento sexual (ads / dds), disgenesia 

gonodal, hiperplasia congenita da suprarenal. 

a videolaparoscopia tem indicação precoce para diagnostico e inicio de tratamento na definição das alterações 

gonodais, para biopsias e tratamento como orquidopexias. 

 
9. assepsia e antissepsia, instalação do pneumoperitoneo com 12 mm hg pela tecnica aberta ou por agulha de 

veres, introdução de 4 portais de trabalho (podendo variar conforme o peso e idade do paciente). otica de 5 ou 

10mm 30graus, laparoscopia com inventario da cavidade, acesso ao pediculo hepatico individualizando o ducto 

cistico e arteria cistica, eletrocoagulação da arteria ou ligadura com clipe metalico, ligadura com clipe ou amarradura 

do ducto cistico, descolamento da vesicula biliar do leito hepatico com auxilio do eletrocauterio – hook, revisao da 

hemostasia , retirada dos portais sob visao direta, retirada dos co2 residual, sintese dos sitios com fio absorvivel e 

da pele com nylon. curativos individualizados. 
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VIDEOHISTEROSCOPIA E VIDEOLAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA 

 
 

1- Miomectomia    (histeroscópica,  laparoscópica   ou laparotômica); histerectomia (laparotômica, 
laparoscópica ou vaginal); embolização dos miomas; manejo clínico com tratamento hormonal. 

 
 

2- O tamanho do mioma, número de miomas, tamanho do útero, nível de penetração endometrial (se o 
mioma for transmural por exemplo, inviabiliza a ressecção histeroscópica), se a paciente já tem prole 
constituída ou deseja gestar. 

 
 

3- Na instabilidade hemodinâmica decorrente de choque hipovolêmico ou séptico; nas Cardiopatias severas 
que podem piorar decorrente da diminuição do retorno venoso; doenças respiratórias graves como asma e 
enfisema, uma vez que o pneumoperitôneo reduz o volume corrente pela elevação das cúpulas 
diafragmáticas; Hipertensão intracraniana pela posição de cefalodeclive durante a cirurgia; Volumosa massa 
abdominal, havendo maior risco de perfuração da massa durante a introdução do trocarter; Múltiplas 
cirurgias prévias que levam a distorção anatômica e aderências; Gestação avançada 

 
 

4- Lesão de alça intestinal durante a laparoscopia; Obstrução intestinal; Infecção por contaminação do 
material 

 

5- Solicitar uma rotina de abodme agudo e exames laboratoriais (hemograma, leucograma, PCR, eletrólitos, 
uréia e creatinina). Se possível uma tomografia. 

 

6- Gravidez; infecção (cervicite mucopurulenta, suspeita de doença inflamatória pélvica); tumores cervicais 
volumosos; sangramento intenso. 

 
 

7- Depedendo do tamanho do endometrioma e dos sintomas da paciente, pode ser realizada uma 
laparoscopia com ressecção do endometrioma por cistectomia, havendo preocupação em preservar o tecido 
ovariano. Pode ser realizada fertilização in vitro, sem ressecção prévia do endometrioma. 

 
 

8- Na presença espessamento endometrial (espessura endometrial maior ou igual a 4/ 5mm sem TRH e 
maior ou igual a 8/10mm, em uso de TRH) ou sangramento recorrente com espessura endometrial normal. 

 

9- Energia monopolar: glicina e manitol-sorbitol. 

Energia bipolar: soro fisiológico 
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