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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os cinco casos de leishmaniose visceral confirmados no
Distrito Federal (DF) em pouco mais de um ano fizeram crescer
o medo em uma das áreas mais carentes da capital do país. Com
a morte de Renata Santos, com 6 anos de idade, na última quinta-
feira, a primeira do DF, moradores de 16 localidades dos
arredores de Sobradinho II descobriram a gravidade de uma
doença até então inexistente na região.

Gizella Rodrigues e Guilherme Goulart. Estado de alerta. In: Correio

Braziliense. Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações).

Acerca da doença que é tema do texto acima, julgue os itens que
se seguem.

51 Os agentes etiológicos dessa afecção são protozoários do
gênero Leishmania, cuja espécie mais comumente
encontrada no Brasil é a Leishmania chagasi.

52 As formas amastigotas dos agentes etiológicos dessa doença
são encontradas dentro das células do sistema fagocítico
mononuclear que, do ponto de vista imunológico, são
basicamente representadas pelos linfócitos T e B, cuja
função é incorporar agentes patogênicos, antígenos e restos
celulares para destruí-los.

53 Uma intradermorreação de Montenegro fortemente positiva
permite a confirmação diagnóstica dessa zoonose.

54 No Brasil, os vetores dessa parasitose são mosquitos
denominados flebotomíneos, como a Lutzomyia longipalpis,
por exemplo.

55 Os antimoniais pentavalentes e a anfotericina B (incluindo
sua formulação lipossomal) são exemplos de medicamentos
que podem ser usados no tratamento dessa doença.

A hepatoesplenomegalia é uma anormalidade clínica comumente
constatada em pacientes com diagnóstico de leishmaniose
visceral. Com relação à anatomia e fisiologia do fígado e do baço,
julgue os itens subseqüentes.

56 O fígado é um órgão peritoneal (envolvido pelo peritônio),
enquanto o baço é retroperitoneal.

57 As artérias hepática comum e esplênica, que têm origem no
tronco celíaco (ramo da aorta abdominal), provêem irrigação
arterial para o fígado e o baço, respectivamente.

58 O fígado possui as seguintes funções fisiológicas: secreção
de bile; regulação do metabolismo de carboidratos, lipídios
e proteínas; armazenamento de vitaminas e ferro; além disso,
ele influencia na coagulação sanguínea e na degradação e
excreção de drogas, hormônios e toxinas.

59 As células de Kupffer são encontradas na polpa vermelha do
baço e têm a função imunológica de remover os antígenos
que entram no organismo pela via digestória.

60 O baço contém exclusivamente os chamados linfócitos T,
que, ao serem estimulados, diferenciam-se em plasmócitos,
que liberam uma série de citocinas com atividade
imunológica.

61 No fígado, os espaços perissinusoidais (de Disse) conectam-
se com os canalículos linfáticos nos lóbulos hepáticos.

Síncope é uma queixa comum, sendo responsável por cerca de
3% dos atendimentos em serviços de emergência médica. Acerca
dessa situação médica, julgue os itens a seguir.

62 Síncope pode ser definida como a perda súbita e temporária
da consciência e do tônus postural, com recuperação rápida
e espontânea.

63 De uma maneira geral, as arritmias cardíacas são as causas
mais prevalentes de síncope de origem conhecida.

64 A presença de doença neurológica nos pacientes que
apresentam síncope é considerada o mais relevante fator de
prognóstico, associando-se a uma maior probabilidade de
mortalidade ou de morte súbita.

Alterações estruturais ou funcionais do sistema nervoso
autonômico podem causar diversas manifestações clínicas, como
as síncopes, por exemplo. Com relação à fisiologia do sistema
nervoso autonômico, julgue os itens subseqüentes.

65 Todos os neurônios pré-ganglionares, tanto do sistema
nervoso parassimpático como do simpático, são colinérgicos.

66 Vários reflexos autonômicos cardiovasculares contribuem
para a regulação da freqüência cardíaca e da pressão arterial,
como o reflexo de Frank-Starling, por exemplo.

Durante uma conversa relativa ao Sistema Único de Saúde (SUS)
entre dois profissionais médicos, um dos interlocutores emitiu
uma série de comentários sobre os conselhos municipais de
saúde. Julgue esses comentários, que estão contidos nos itens a
seguir.

67 Os conselhos municipais de saúde representam instâncias
com características basicamente consultivas.

68 Por lei, o conselho municipal de saúde deve ser constituído
por, no máximo, 4 membros: um representante do governo
municipal, dos prestadores de serviço, dos profissionais de
saúde e dos usuários.

69 Uma das principais funções do conselheiro municipal de
saúde é fiscalizar in loco (em uma unidade básica de saúde,
por exemplo) se os funcionários estão realizando
adequadamente as suas funções.

Os avanços na neonatologia têm possibilitado maior sobrevida de
recém-nascidos (RNs) de alto risco, entretanto, paralelamente,
passaram a surgir outros problemas, como, por exemplo, o
aumento na prevalência de infecções hospitalares. Julgue os itens
seguintes, referentes a fatores de risco para infecção hospitalar
inerentes aos RNs.

70 Peso ao nascimento: quanto menor o peso ao nascimento do
RN, maior o risco de infecção hospitalar.

71 Defesas imunológicas diminuídas: quanto maior for o grau
de prematuridade, tanto menor será a imunidade humoral e
celular do RN.

72 Alteração da flora bacteriana: relacionada com colonização
do RN por bactérias do ambiente hospitalar.
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A icterícia neonatal é uma anormalidade clínica com elevada
prevalência nos berçários e, em amplo sentido, é considerada uma
emergência médica. Acerca desse tema, julgue os itens que se
seguem.

73 A icterícia fisiológica, as icterícias por incompatibilidade
sanguínea materno-fetal (Rh ou ABO) e deficiência de
glicose-6-fosfato desidrogenase são exemplos de causas
dessa condição.

74 A encefalopatia bilirrubínica (kernicterus) é uma das mais
temidas complicações associadas a RNs com icterícia intensa
e se caracteriza por uma impregnação por bilirrubina em
áreas cerebrais como os gânglios da base e hipocampo.

75 A exsanguinotransfusão é o tratamento de primeira escolha
em todas as formas de icterícia neonatal decorrentes de
hemólise sanguínea.

O exame sumário de urina (EAS) é um instrumento de grande
valor no diagnóstico de várias condições nefrológicas e clínicas
em geral. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

76 A densidade urinária correlaciona-se com a osmolalidade da
urina e permite inferir sobre o nível de hidratação do
paciente, bem como reflete a função de concentração
urinária dos rins.

77 Cetonúria é encontrada exclusivamente em pacientes com
diabetes descompensado.

78 O achado de bilirrubinúria indica a presença de bilirrubina
indireta na urina e a necessidade de investigação de
disfunção hepática ou obstrução biliar.

A trombose venosa profunda (TVP) é uma moléstia de elevada
prevalência, geralmente surge como complicação de outras
doenças cirúrgicas e clínicas, e pode ser a causa de graves
complicações, como embolia pulmonar e síndrome pós-
trombótica. Julgue os itens seguintes, a respeito da profilaxia
desses eventos tromboembólicos.

79 Idade avançada, insuficiência cardíaca, insuficiência
hepática, doença inflamatória dos cólons, neoplasia, uso de
anticoncepcionais hormonais, cirurgias ortopédicas maiores
e síndrome nefrótica são alguns exemplos de fatores de risco
associados ao desenvolvimento de TVP.

80 Heparina não-fracionada em baixas doses, heparina de baixo
peso molecular e ácido acetilsalicílico, utilizados de forma
isolada, são opções que apresentam eficiência comprovada
cientificamente na prevenção de episódios de TVP, tanto em
pacientes clínicos quanto em cirúrgicos.

A intubação traqueal é um procedimento técnico que deve ser
dominado por todos os médicos, especialmente por aqueles que
atuam em serviços de emergência médica, em unidades de terapia
intensiva e por anestesiologistas. A intubação traqueal difícil
pode ser um dos fatores responsáveis pela impossibilidade de
manutenção do controle das vias aéreas e impedir adequada
oxigenação tecidual, o que, por seu turno, pode causar
conseqüências dramáticas e fatais. Acerca desse assunto, julgue
os itens a seguir.

81 A intubação traqueal difícil pode ser antecipada pelo médico
quando há: obesidade, traumatismo facial ou das vias aéreas
superiores e história de intervenção cirúrgica prévia na
região da cabeça e(ou) do pescoço.

82 Nas situações em que a intubação traqueal difícil é
previamente reconhecida, jamais se deve fazer esse
procedimento com o paciente acordado, mesmo com sedação
leve, anestesia tópica e bloqueios nervosos.

Um senhor de 69 anos de idade buscou assistência
médica devido a dor na região da coluna lombar, intensa,
lancinante, iniciada há 2 dias, e piorada nas últimas 6 horas,
agravando-se com o repouso, que o impede de dormir bem, e
melhorando na posição ortostática. Relata ser portador de câncer
de próstata, tendo realizado prostatectomia radical há 3 meses.
No exame físico do paciente, observou-se fraqueza muscular e
redução da sensibilidade tátil e dolorosa nos membros inferiores.

Com base nas informações clínicas hipotéticas fornecidas, julgue
os itens que se seguem.

83 A hipótese diagnóstica de síndrome de compressão medular
aguda neoplásica deve ser considerada nesse caso hipotético.

84 A mielografia é considerada o método de imagem de escolha
para a investigação desse paciente.

85 Radioterapia, cirurgia (laminectomia ou ressecção da
vértebra acometida) e uso de corticóides intravenosos são
possíveis esquemas terapêuticos recomendados no
tratamento desse paciente.

Os eventos cardiovasculares perioperatórios são fatores de
aumento tanto da morbidade quanto da mortalidade associados a
procedimentos cirúrgicos eletivos. Com relação a esse tópico,
julgue os itens seguintes.

86 Considere que, em um senhor de 55 anos de idade, que irá
ser submetido a uma hernioplastia eletiva, constate-se um
sopro sistólico ejetivo em foco aórtico com irradiação para
a base do pescoço, associado a frêmito sistólico nessa
topografia. O dopplerecocardiograma realizado mostra
estenose aórtica grave. Nessa situação, após tratamento
clínico adequado da valvopatia, o procedimento cirúrgico
proposto (hernioplastia) pode ser realizado e implica baixo
risco cirúrgico.

87 Considere que uma senhora de 48 anos de idade necessite
realizar hemorroidectomia e que, durante a avaliação
pré-operatória, seja constatado que ela é portadora
assintomática de doença coronariana crônica e que foi
submetida a angioplastia coronariana transluminal há
4 meses. Nessa situação, o procedimento cirúrgico
não-cardíaco deve ser obrigatoriamente adiado até que ela
repita uma nova cineangiocoronariografia para melhor
avaliação cardiológica, pois há alto risco de morte súbita ou
infarto do miocárdio perioperatórios.

O trauma cirúrgico é uma ameaça à homeostase. Com relação às
respostas biológicas associadas a esse traumatismo, julgue os
próximos itens.

88 Há redução nas ações da insulina, sua secreção é inibida
pelas catecolaminas, sua meia-vida é reduzida e há bloqueio
de sua ação periférica.

89 Os níveis séricos de hormônio do crescimento (GH) tendem
a estar reduzidos no período pós-traumático.

90 Entre outros efeitos, há aumento dos níveis de hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH), que induz a liberação de
glicocorticóides pelas adrenais que promovem estímulo à
gliconeogênese e estimulação à lipólise.
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Vacinação é uma ação básica de saúde com grande impacto
na redução da morbimortalidade na infância. Desde 1973 foi
instituído pelo Ministério da Saúde o Programa Nacional de
Imunizações, com o objetivo de coordenar e implementar as ações
de imunização no território nacional e a instituição de um calendário
básico de vacinação. Tais ações são complementadas pela iniciativa
privada, por meio do oferecimento de vacinas específicas não
disponíveis na rede pública. A fim de que a cobertura vacinal tenha
sucesso e alcance o impacto desejado, devem ser preenchidas
algumas condições relacionadas à eficiência e eficácia do programa
de vacinação, como, por exemplo, conhecimento técnico-científico
sobre o produto, treinamento das equipes de administração e
manuseio das vacinas, calendário vacinal, condições de transporte
e sistema para conservação das vacinas.

A respeito do assunto abordado no texto e com base nas normas
técnicas do Programa Nacional de Imunizações recomendadas pelo
Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, julgue os
itens a seguir.

91 A vacina BCG é constituída de bacilos vivos atenuados de
Mycobacterium tuberculosis. Estudos de metanálise
demonstram a alta eficácia dessa vacina na prevenção da
tuberculose pulmonar.

92 À criança portadora de HIV, classificada como N1 ou A1, são
contra-indicadas as vacinas BCG id, antipoliomielítica oral e
tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola, por se tratar
de vacinas constituídas por bactérias ou vírus atenuados.

93 O Programa Nacional de Imunizações prevê a aplicação da
vacina tetravalente  (DPT + HiB) em quatro doses: aos dois,
quatro e seis meses, com reforço aos quinze meses de idade.

94 Na rede básica de saúde, as vacinas devem ser conservadas em
temperaturas entre 8 ºC e 12 ºC, para que se conservem a
termoestabilidade e a eficácia.

95 A vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola,
disponível para a rede pública, é apresentada em dose múltipla
e liofilizada que, após reconstituída, deve ser utilizada em até
oito horas.

De uma coorte de crianças nascidas em uma pequena

cidade, acompanhadas durante cinco anos, obtiveram-se os

seguintes dados: 1.000 nascidos vivos com mais de 1.000 g;

50 nascidos mortos com mais de 1.000 g ou mais de

28 semanas gestacionais; 20 mortes de recém-nascidos com até

sete dias de vida; 25 mortes de recém-nascidos com até

28 dias; 40 mortes de recém-nascidos pesando menos de

2.500 g; 100 recém-nascidos vivos com menos de 37 semanas

gestacionais; 150 recém-nascidos vivos pesando menos de

2.500 g; 45 crianças que morreram com até 1 ano de vida;

50 crianças que morreram ao final do quinto ano de

acompanhamento.

Em relação a essa situação hipotética e à luz das definições

básicas adotadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo

Ministério da Saúde do Brasil, julgue os seguintes itens.

96 A taxa de prematuridade foi de 10% e a de baixo peso ao

nascer foi de 15%.

97 A taxa de mortalidade perinatal foi de 45 por 1.000.

98 O baixo peso ao nascer foi causa associada de morte

importante nessa coorte.

99 A taxa de mortalidade infantil encontrada nesse estudo é

compatível com a realidade do Distrito Federal.

100 Taxa de mortalidade infantil e de mortalidade em crianças

menores de cinco anos de idade são componentes menos

importantes do índice de desenvolvimento humano (IDH)

da Organização das Nações Unidas.

RASCUNHO
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Uma senhora procurou um pediatra com seu filho, um
lactente com oito meses, com história de três episódios anteriores
de pneumonia bacteriana e monilíase oral há pelo menos 3 meses.
Há cinco dias a criança vinha apresentando febre, diminuição da
ingesta alimentar e dificuldade para respirar. Na anamnese, o
pediatra identificou que a mãe não fizera pré-natal, o parto
ocorrera em nível de atenção primário, sem intercorrências
maiores. A criança nasceu pesando 3.300 g e medindo 50 cm, foi
amamentada exclusivamente até os 4 meses, quando a mãe
precisou desmamá-la porque voltara a trabalhar. Recebeu todas
as vacinas do calendário básico de vacinação, mas não tinha
cicatriz vacinal do BCG. Ao exame clínico, observa-se: peso
igual a 6,5 kg (menor que percentil 3 peso para a idade),
comprimento de 60 cm (menor que percentil 3 comprimento para
a idade) e peso para o comprimento menor que percentil 3;
palidez cutâneo-mucosa, linfadenopatia com gânglios medindo de
0,5 cm a 1 cm em regiões cervical bilateral, retroauricular,
occipital, supra e infraclavicular, axilar e inguinal, candidíase oral
e perianal, freqüência respiratória de 60 irpm, freqüência cardíaca
de 130 bpm, temperatura axilar de 38 ºC, fácies angustiada,
diminuição do tecido celular subcutâneo e da massa muscular,
retração subcostal e intercostal, hepatoesplenomegalia.
A radiografia do tórax mostrou uma condensação pneumônica em
lobo superior direito e inferior esquerdo. O hemograma completo
revelou: hematócrito 25%; hemoglobina 8 g/dL; leucócitos
4.000/mm³; neutrófilos segmentados 70%; bastonetes 3%;
linfócitos 20%; monócitos 7%; plaquetas 100.000/mm³. Um teste
sorológico para HIV reforçado pelo Western-Blot confirmou
infecção pelo HIV com 500 células CD4. Uma endoscopia
digestiva mostrou esofagite. Como o tratamento para pneumonia
não obtinha resultado positivo e na história existia epidemiologia
para tuberculose, foi feito um esquema de prova terapêutica com
boa resposta.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

101 Considere que essa criança apresente os seguintes sinais
clínicos: linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, candíase oral
por mais de 2 meses, esofagite, anemia, neutropenia,
trombocitopenia e pneumonia de repetição. Nesse caso, o
médico assistente deve classificá-la clinicamente como
categoria clínica B.

102 Devido ao fato de essa criança apresentar menos de
750 células CD4, o médico pediatra deve considerá-la como
pertencente à categoria imunológica grave ou 3.

103 Deve-se considerar a classificação nutricional segundo
Waterlow, modificado por Bezerra e Giugliano, como
desnutrição aguda.

104 Um esquema terapêutico inicial para esse caso seria:
AZT (zidovudina) + 3TC (lamivudina) + NFV (nelfinavir).

105 O tratamento da infecção fúngica poderá ser feito com
nistatina por via oral na dose de 500.000 a 1.000.000 UI,
3 a 5 vezes ao dia, por 7 a 10 dias.

Um escolar com sete anos de idade, acompanhado pela

mãe, procurou um serviço pediátrico, queixando-se de sentir, há

dois dias, dores abdominais associadas a vômitos sem causa

aparente e hálito com cheiro de fruta. Por um mês sua mãe vinha

percebendo aumento excessivo da ingesta alimentar e de líquidos,

aumento do número de vezes que urinava, perda de peso

significativa e falta de interesse em realizar tarefas e brincadeiras

como fazia antes. O exame físico mostrou sinais de desidratação

grave, obnubilação, hiperventilação, taquicardia, pulso filiforme

e hipotensão arterial, sem alterações à asculta respiratória e outras

alterações significativas no restante do exame. O médico

assistente solicitou alguns exames, cujos resultados se seguem:

hemograma completo: discreta leucocitose, glicemia de

750 mg/dL; calcemia 8,2 mg/dL; magnesemia 2,1 mg/dL;

sódio sérico 135 mEq/L; potássio sérico 4,0 mEq/L;

cetonemia ++; gasometria arterial: pH 7,25, PO2 70 mm

Hg, PCO2 25 mm Hg, HCO3 15 mEq/L; uréia 20 mg/dL;

creatinina 0,8 mg/dL; glicosúria +++ no exame sumário de urina.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

106 O diagnóstico é de cetoacidose diabética, pois, além do

quadro clínico característico, a criança apresentava glicemia

acima de 300 mg/dL, cetonemia, glicosúria e acidose

metabólica.

107 Em casos como esse, como terapêutica inicial para correção

da desidratação grave, o médico assistente deve administrar

solução fisiológica a 0,9% em um volume de 50 mL/kg/hora,

em três horas, a fim de repor aproximadamente 15% da

perda de peso. Se a criança não urinar ao final dessa etapa e

a pressão estiver normalizada, deve-se administrar um

diurético de alça.

108 O médico assistente deverá propor a reposição de potássio

após 24 horas do início da reposição volumétrica e, com a

criança apresentando diurese franca, na dose de 8 mEq/kg a

12 mEq/kg/dia, não devendo ultrapassar a velocidade de

1 mEq/kg/hora.

109 Considerando-se que na gasometria arterial o pH era de 7,25

e o bicarbonato era de 15 mEq/L, não existe indicação para

correção inicial da acidose associando-se bicarbonato de

sódio à terapêutica de reposição volumétrica. A simples

correção dos distúrbios hidro-eletrolítico e metabólico

compensam a criança e corrigem a acidose metabólica.

110 Concomitante à terapêutica inicial da reposição volumétrica,

deve-se iniciar a reposição de insulina com infusão contínua

de insulina regular 0,1 U/kg/h ou emergencialmente

0,1 U/kg/h a 0,2 U/kg/h via intramuscular do mesmo tipo de

insulina, até que a glicemia caia abaixo de 150 mg/dL,

quando se deve reduzir a dosagem à metade, até que atinja

120 mg/dL, e passar à via subcutânea 0,1 U/kg a

0,2 U/kg/dose a cada 3 ou 4 horas, até que o quadro da

criança se estabilize.
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O pediatra deve ser um médico especializado no atendimento
geral à criança. Sua formação deve abranger conhecimento sobre
os mais diversos espectros da saúde, das doenças mais
prevalentes e daquelas situações que, embora não tão freqüentes,
já começam a assumir um certo destaque — por conta da
melhoria da qualidade de vida das famílias e da redução das
doenças mais prevalentes (doenças infecto-contagiosas
imunopreveníveis, diarréia, pneumonia e desnutrição) — tais
como as doenças crônico-degenerativas (endocrinopatias,
reumatopatias, cardiopatias, gastroenteropatias, entre outras
subespecialidades). Por isso, o pediatra deve estar preparado a
dar o atendimento primário e, eventualmente, encaminhar para o
subespecialista pediátrico. Nesse contexto, julgue os próximos
itens.

111 Está indicada a profilaxia com rifampicina na dose de 30
mg/kg/dose (dose máxima de 1.200 mg), em um total de
quatro doses, a cada 12 horas, em contactantes familiares de
crianças com diagnóstico de meningite por meningococo.

112 Considere que um neonato, no primeiro dia de vida, passe a
apresentar vômitos de aspecto bilioso e que uma radiografia
do abdome mostre o “sinal da dupla bolha”. Nessa situação,
o diagnóstico é de atresia duodenal e o tratamento é
cirúrgico.

113 Um lactente masculino nascido com 3.000 g e 50 cm que,
aos doze meses, pesa 10 kg, mede 75 cm, se põe de pé e dá
os primeiros passos apresenta crescimento e
desenvolvimento aparentemente normal.

114 Considere a seguinte situação hipotética.

Um lactente com 12 meses apresentou uma convulsão na
vigência de um episódio febril há uma hora. Ao exame físico,
a criança apresentava-se consciente, respondendo aos
estímulos visuais e sonoros, com leve irritabilidade,
hipertermia de 40 ºC e hiperemia de orofaringe, sem outros
sinais focais em outros órgãos e sistemas. O exame
neurológico era normal.

Nessa situação, o diagnóstico mais provável é de convulsão
febril. O pediatra deve recomendar a investigação através de
punção lombar, tomografia computadorizada do crânio e
eletroencefalograma. Também deve administrar
anticonvulsivante até esclarecimento diagnóstico.

115 Considere a seguinte situação hipotética. 

Os pais de uma criança de 10 meses de idade questionam o
pediatra acerca da maneira mais segura de transportá-lo
durante seu deslocamento em automóvel.

Nessa situação, o pediatra deve recomendar o uso de um
assento de segurança, avaliado pelo Instituto de Peso e
Medidas, preso ao cinto de segurança, semi-reclinado e
voltado para a traseira do carro.

116 Considere a seguinte situação hipotética.

Um recém-nascido do sexo masculino apresenta cianose
intensa na primeira hora de vida acompanhada de dificuldade
respiratória progressiva. Ao exame físico, observa-se
segunda bulha em foco pulmonar hiperfonética, sem a
presença de sopros. Uma radiografia do tórax mostra área
pulmonar normal e área cardíaca ovóide com pedículo
estreito. Gasometria arterial mostra hipoxemia importante e
acidose metabólica.

Nessa situação, o diagnóstico mais provável é de hipoplasia
do coração esquerdo.

117 Considere a seguinte situação hipotética. 

Um escolar do sexo masculino vem à consulta de

emergência, acompanhado por sua mãe, referindo febrícula

e dores nas grandes articulações de forma seqüencial,

primeiro na junta do cotovelo, depois no joelho direito e

depois no tornozelo esquerdo, que chegavam a impedi-lo de

andar confortavelmente, havia duas semanas. Ao exame,

observa-se uma criança prostrada, anoréxica, pálida,

subfebril. O exame segmentar mostra taquipnéia leve e

taquicardia importante, um sopro cardíaco e sinais

inflamatórios na articulação do tornozelo esquerdo. Um

hemograma completo constata leucocitose sem desvio, VHS

elevado e proteína C reativa de 10 mg/dL. Radiografia do

tórax mostrava cardiomegalia.

Nessa situação, o diagnóstico mais provável é de doença

reumática.

118 Considere uma criança pré-escolar, do sexo feminino, que

teve um primeiro diagnóstico de infecção do trato urinário

(ITU) confirmado segundo os padrões técnicos de coleta e

cultivo e recebeu o tratamento apropriado. Nessa situação,

deve-se acompanhar a criança com controles de cultura de

urina durante pelo menos 12 meses e somente realizar

exames de imagem caso aconteça um segundo episódio

confirmado de ITU.

119 Considere a seguinte situação hipotética. 

Um escolar de 5 anos de idade, durante uma brincadeira,

chocou-se com outra criança pela região frontal, sem a perda

dos sentidos. O exame local mostrou uma tumoração local

dolorosa e a criança depois de meia hora passou a apresentar

vômitos repetidos e cefaléia. A mãe procurou a emergência

do hospital preocupada com a ocorrência de traumatismo

intracraniano. O exame clínico não mostrava sinais focais e

o exame neurológico era normal. 

Nessa situação, é correto recomendar fazer uma tomografia

computorizada do crânio de urgência e internar a criança

durante 24 horas para observação.

120 Considere que um lactente com 6 meses de idade apresenta

febre, dificuldade para respirar, não consegue mamar no

peito e sua freqüência respiratória é de 70 incursões

respiratórias por minuto. Nessa situação, segundo as normas

de atenção integrada às doenças prevalentes na infância, essa

criança está acometida de pneumonia grave ou doença muito

grave, devendo receber tratamento com antibiótico e ser

encaminhada urgentemente para um hospital.
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