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Chave de Correção da Prova Discursiva 

Cargo: NS-11 - Médico - Intensivista Neonatal 

Questão 1 

A) R: Melanose Pustular 
B) R: Eritema tóxico, Impetigo, Herpes entre outras 
C) R: Observação e cuidados com a higiene e orientar a mãe que não se preocupe que vão 
desaparecer 
 

Questão 2 

A)  R: Solicitar hemograma, bilirrubina total e frações, reticulócitos e Coombs direto do RN. 
 
B) R: A princípio são 2 as hipóteses. 
A 1a. Seria icterícia fisiológica, pois não teríamos anemia, reticulócitos até 2%, BT fora de 
nível de foto, Teste Coombs Direto negativo.  
A 2ª seria doença hemolítica perinatal (DHPN ABO) pelo grupo ABO e seriam critérios a 
incompatibilidade materna do grupo sang., o Coombs direto geralmente é negativo na ABO, 
reticulócitos acima de 5%, mas precisaríamos avaliar a velocidade de hemólise através  de 
Bilirrubina aumentando mais que 5mg/dL em 24 horas e o hematócrito caindo. 
 
C) R: O plano terapêutico vai ser determinado pelo nível de bilirrubina, caso aumento de 
bilirrubina indireta, avaliar necessidade de fototerapia com nível de bilirrubina, peso de 
nascimento, horas de vida e checar fatores de risco, além do estado geral do RN. 
 

Questão 3 

A) R: Assistencia ventilatória: Disturbio Respiratório Precoce do RN com a história sugestiva 
de Pneumonia ou Sepsis Precoce 
Infecção congenita por CMV 
 
B) Para a infecção bacteriana colher hemograma completo, PCR, Hemocultura, Rx de tórax 
e avaliar punção lombar. 
Para o CMV solicitar USTF, PAETE, FO e Sorologia do RN no 5º. Dia e se possível PCR na 
urina 
 
C) R: Monitorização contínua, Hidratação venosa 
Assistencia Ventilatória de acordo com a necessidade do RN 
Infecção bacteriana: Iniciar Ampicilina e Gentamicina EV 
CMV: Caso alguma suspeita de infecção neurológica iniciar Ganciclovir 
 

Questão 4 

R: Avaliar necessidade de fazer Imunoglobulina mas indicar obrigatoriamente nos RN 
abaixo de 1000g ou 28semanas de idade gestacional 
 

Questão 5 

A)  R:  Policitemia 
B) Hidratação venosa e Exsanguineo parcial 

 


