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PROVA TÉORICO/PRÁTICA 

MÉDICO/ PEDIATRIA GERAL E COMUNITÁRIA 
CAMPUS SÃO PAULO/ REITORIA/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

CASO CLÍNICO 

 

Menino, 2(dois) anos e 4(quarto) meses de idade, procedente da Bahia, comparece em consulta de rotina na 

Unidade Básica de Saúde pela primeira vez. A mãe refere que a criança está bem, nasceu de parto normal, a 

termo, pesando 3220g, sem intercorrências e apresentou dermatite atópica durante o 1º ano de vida. 

Realizou triagem neonatal que foi normal. De acordo com essa situação responda às seguintes questões. 

 

QUESTÃO 1 
Na anamnese e avaliação do desenvolvimento, segundo os marcos da Caderneta de Saúde da Criança, você 

observou as seguintes habilidades para a faixa etária da criança: 

Fala frases com duas palavras, pula com ambos os pés. A criança ainda não veste uma peça de roupa e você 

não avaliou se ela consegue construir torre de 6(seis) cubos.  

Diante dessa situação, como você preencheria a caderneta? 
 

(a) Veste-se com supervisão – A; Constrói torre de 6(seis) cubos – NV, Fala frases com 2(duas) palavras –P, 
Pula com ambos os pés – P 

 
(b) Veste-se com supervisão – F; Constrói torre de 6(seis) cubos – NA, Fala frases com 2(duas) palavras – P, 

Pula com ambos os pés – P 
 
(c) Veste-se com supervisão – F; Constrói torre de 6(seis) cubos – NO, Fala frases com 2(duas) palavras – P, 

Pula com ambos os pés – P 
 
(d) Veste-se com supervisão – N; Constrói torre de 6(seis) cubos – NV, Fala frases com 2(duas) palavras – S, 

Pula com ambos os pés – S 
 
(e) Veste-se com supervisão – N; Constrói torre de 6(seis) cubos – NO, Fala frases com 2(duas) palavras – S, 

Pula com ambos os pés – S 
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QUESTÃO 2 
Em relação à alimentação, a mãe refere que ele come bem. Mama no peito várias vezes durante o dia e noite; 
toma duas mamadeiras de leite de vaca com açúcar (240 mL); nas refeições principais recebe a comida da 
família amassada; nos intervalos bolacha, gelatina e suco de frutas natural (150 mL). Nunca ofereceu ovo e 
nem peixe. Qual a melhor orientação para alimentação dessa criança: 
 

(a) Interromper o aleitamento materno, aumentar o leite de vaca para três vezes ao dia (sem adição de 

açúcar) e manter alimentação amassada da família 
 
(b) Manter a amamentação sob livre demanda, suspender o leite de vaca e manter alimentação da família  
 
(c) Manter a amamentação, organizar os horários das refeições principais e lanches, introduzir peixe e ovo 
 
(d) Manter a amamentação durante a noite, mudar o leite de vaca para composto lácteo fortificado e 

suspender o suco de frutas 
 
(e) Manter a amamentação com horários fixos, introduzir ovo e peixe após 3 anos, retirar bolachas e 

gelatina dos intervalos 
 
QUESTÃO 3 
Ao exame físico, você observou a classificação do índice de massa corporal (IMC) da criança de acordo com 

o ponto assinalado na curva descrita a seguir. Assinale o diagnóstico antropométrico e a afirmativa mais 

adequada para esse caso. 
 

 
 
(a) Sobrepeso: cuidado nessa faixa etária com adiposity rebound precoce 

(b) Risco de sobrepeso: esse diagnóstico se relaciona aos menores de 5 anos de idade 

(c) Peso elevado para idade: cuidado nessa faixa etária caso não ocorra adiposity rebound 

(d) Obesidade: cuidado nessa faixa etária com dislipidemia familiar 

(e) Obesidade grave: cuidado nessa faixa etária, relacionado intolerância à glicose  
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QUESTÃO 4 

Ao complementar a anamnese, a mãe refere que a criança apresenta crises mensais de chiado e falta de ar 

há um ano, quando entra em contato com pó e nas mudanças do tempo; é medicado com fenoterol e 

prednisolona quando procura o pronto-socorro nas crises. Nos intervalos entre as crises, o menino tem tosse 

noturna, chiado ao correr ou rir muito e necessidade de broncodilatador 2 a 3 vezes por semana. Com base 

nas informações acima descritas, qual a conduta de escolha para esse quadro? 

 
 
(a) Prescrever dose baixa de corticóide inalatório diariamente 

 
(b) Encaminhar para especialista e realização de prova de função pulmonar 

 
(c) Prescrever corticóide inalatório em  dose moderada/LABA diariamente 

 
(d) Prescrever  salbutamol inalatório contínuo e prednisolona quando necessário 

 
(e) Verificar pico de fluxo expiratório para ajuste da melhor dose de corticóide inalatório 

 

QUESTÃO 5 

O irmão do seu paciente tem 4(quatro) anos de idade e recebeu diagnóstico de Transtorno de Espectro 

Autista (TEA) quando ainda moravam na Bahia. Considerando o risco de transtorno psiquiátrico que seu 

paciente apresenta, qual das alternativas abaixo representa, respectivamente, uma escala de avaliação para 

risco psíquico que poderia ser realizado desde o primeiro ano de vida e um teste que poderia ser aplicado 

neste momento para o seu paciente? 

 
 
(a) M-CHAT e Irdi 

 
(b) Irdi e M-CHAT 

 
(c) Denver e Irdi 

 
(d) Denver e M-CHAT 

 
(e) Bayley e Denver 


