
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E ÁREAS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 2018 

 
Resposta aos recursos – Enfermagem Neonatológica 

 

1. 

Código de inscrição: 70000275 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Em Área Profissional de Saúde: 

Enfermagem Neonatológica. 

Código do programa: 1961 

Número da questão: Não sei 

Detalhamento do recurso: O caderno da prova não foi divulgado, por isso não tenho como 

saber o número da questão. Duas questões na prova tinham erros, uma que deveria ser 

calculado a Idade Gestacional e a data provável do parto de uma mãe que tinha tido a DUM no 

início do ano de 2017 e as opções de DPP só apareciam para final de 2018, impossível. E outra 

questão tinha erro de digitação. Por favor, revisem a prova. Obrigada 

INDEFERIDO 

 

2. 

Código de inscrição: 70000806 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência em área profissional de saúde: 

enfermagem neonatologia (cod: 1961). 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 17 

Detalhamento do recurso: A questão é taxativa em fazer entender que NÃO é um princípio/ 

diretriz do SUS e a descentralização e regionalização na gestão do SUS, como a afirmativa D 

alega. Sendo que em base na Constituição Federal de 1988, artigo 198, alínea I e II confirmam 

que sim, a descentralização e a regionalização, faz parte e integram uma diretriz. Questão 

certa seria letra D. 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 



3. 

Código de inscrição: 70000150 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Em Área Profissional de Saúde: 

Enfermagem Neonatológica. 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 24 

Detalhamento do recurso: No enunciado, a DUM era no mês de Março de 2017, sendo que 

DPP de todas as alternativas eram de Dezembro de 2018. É impossível uma gestação humana 

durar tanto tempo. 

DEFERIDO 
 

4. 

Código de inscrição: 70000806 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência em área profissional de saúde: 

enfermagem neonatologica. 

Código do programa: 1961 

Número da questão:  36 

Detalhamento do recurso: A questão pede para afirmar os acometimentos comuns do recém 

nascido como CORRETA, constando segundo o Ministério da Saúde a afirmativa C, explicando 

que ocorre a hiperbilirrubinemja fisiológica ocorre em quase todos os recém nascidos. A vida 

média mais curta da hemácia neonatal aumenta a produção de bilirrubina; a conjugação 

deficiente devido à deficiência da UGT diminui a depuração; e o baixo nível de bactérias 

intestinais, combinado com o aumento da hidrólise de bilirrubina conjugada, aumenta a 

circulação entero- hepática. Os níveis de bilirrubina se elevam para 18mg/dL, até o terceiro ou 

quarto dia de vida ( 7 dias nos recém nascidos asiáticos), e diminuindo a seguir. Portanto, a 

questão correta seria. Afirmativa C. 

Indeferido. A icterícia fisiológica inicia-se após as 24 horas de 
vida, já a icterícia patológica, como a icterícia por 
isoimunização, que aparece nas primeiras 24 horas de vida. 
 

5. 

Código de inscrição: 70001934 

Nome do programa/área profissional: Residência em área profissional de saúde/ Enfermagem 

Neonatológica. 

Código do programa: 1961 

Número da questão:  46 



Detalhamento do recurso: "A questão número 46 tem por objetivo abordar a conduta em 

relação a amamentação de um recém nascido que a mãe tem tuberculose pulmonar que 

realiza o tratamento de maneira adequada há 1 mês e meio.  

Tendo por referência o caderno de atenção básica número 23: Saúde da criança,  aleitamento 

materno e alimentação complementar, do ministério da saúde, em sua página 78, onde diz: "" 

Tuberculose: recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas (duas primeiras 

semanas após início do tratamento) amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o 

contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do 

trato respiratório"", podemos compreender que após 2 semanas de tratamento adequado a 

mãe poderá amamentar o bebê sem a utilização de máscaras, o que engloba a questão 

disposta neste recurso, uma vez que a mãe neste questão está em tratamento há um mês e 

meio.   

Deferido - Erro na elaboração do gabarito. Questão correta C 

O gabarito dispõe como alternativa correta a letra A, onde diz que a amamentação está 

liberada com o uso de máscara N95 pela mãe. Conforme a reflexão acima, referenciado pelo 

ministério da saúde, podemos considerar que a alternativa C que diz: ""Está liberada a 

amamentação em seio materno, não havendo nesse caso a necessidade do uso de máscara"", 

encontra-se correta. ". 

6. 

Código de inscrição: 70000787 

Nome do programa/área profissional: Enfermagem ??????. 

Código do programa: 1392 

Número da questão:  33 

Detalhamento do recurso: A formulação da questão está confusa, me senti prejudicada. 

Deferido  

7. 

Código de inscrição: 70001934 

Nome do programa/área profissional: Residência em área profissional/ Enfermagem 

Neonatológica 

Código do programa: 1961 

Número da questão:  33 

Detalhamento do recurso: No item II , a afirmativa torna-se passível de subjetividade de 

interpretação, uma vez que, no momento da recepção do recém nascido o profissional utiliza 

das medidas de precaução padrão para evitar contaminação tanto com material biológico do 

recém nascido quando com material biológico da mãe do recém nascido, que por sinal 

encontra-se em maior quantidade nesse momento, salvo em ocasiões especiais como 

presença de mecônio. Porém, a questão não abordou especificamente esta temática. Tendo 

em vista esta reflexão, é possível a interpretação de que a afirmativa não está totalmente 

completa e portanto correta, sugerindo a alternativa C como possibilidade de resposta. 



Indeferido:  A recepção do recém-nascido tem relação com a temática 

sobre reanimação neonatal 

 


