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Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) - Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Processo Seletivo destinado ao 

preenchimento de vagas disponíveis e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Hospital Regional do 

Sertão Central – HRSC, localizado na cidade de Quixeramobim, que insurgem contra a publicação do gabarito 

preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 07, DE 07 DE ABRIL DE 2022. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

325000086 Antonia Beatriz Queiroz De Oliveira Enfermeiro Neonatologista 

325000013 Carmelita Farias Saldanha Enfermeiro Neonatologista 

325000117 Kelli Costa Souza Enfermeiro Neonatologista 

325000108 Thais Duarte Lima Enfermeiro Neonatologista 

325000246 Hálamo Teófilo Mendonça Médico Terapia Intensiva Adulto 

 

 
II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Enfermeiro Neonatologista 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Graças aos avanços da ciência e aos recursos da Medicina, viver décadas a mais com qualidade será possível, mas o 
mundo está preparado para os centenários? Não exatamente, segundo a professora Laura Carstensen, diretora do 
Centro de Longevidade da Universidade Stanford. "A nossa cultura evoluiu em torno de vidas com a metade desse 
tempo", diz ela. "Isso não funciona mais. Precisamos criar normas sociais que acomodem trajetórias muito mais 
longas.” Nos últimos três anos, a equipe liderada por Laura criou recomendações reunidas no relatório O Novo Mapa 
da Vida. O texto sugere mudanças na educação, nas carreiras e nas transições de vida para que elas sejam compatíveis 
com existências de um século ou mais.” De acordo com o trecho destacado anteriormente, a alternativa “B) Há um 



 

2 

 

conflito entre a realidade da longevidade proporcionada pela evolução da ciência e a realidade da vida na sociedade 
atual.” está correta. A alternativa “D) Os países desenvolvidos são capazes de proporcionar, atualmente, condições 
reais para que as pessoas vivam décadas a mais com qualidade chegando a maior parte da população aos cem anos 
ou mais.” não pode ser considerada correta, pois, a generalização “maior parte da população” e o advérbio de tempo 
“atualmente” tornam a alternativa incorreta de acordo com o texto. “Metade das crianças que hoje têm 5 anos” não 
é a maior parte da população, ou seja, a maioria. Além disso, o trecho “E essa tem chance de se tornar a norma para 
recém-nascidos em 2050,[...]” comprova que tal realidade não está presente na atualidade.  
 
Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rev., ampl. e atual. conforme o novo Acordo 

Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 BECHARA, Evanildo. BECHARA para concurso. Ed. Nova Fronteira Participações AS, 2019. 

 O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a alternativa C da questão (A atenção primária é porta de entrada do sistema para o nível 
superior de maior complexidade.) também é incorreta, havendo duas respostas para a questão. O Decreto n° 7.508, 
de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, dispõe no seu Art. 8º que “ acesso universal, igualitário e 
ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e 
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”. Os serviços oferecidos pelo SUS são agrupados de acordo 
com o grau de complexidade sendo a Rede de Atenção à Saúde organizada em atenção primária, atenção secundária 
e terciária. A Atenção Primária, como primeiro nível de assistência, é uma das portas de entradas do SUS e responsável, 
também, por referenciar os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 
complexidade e densidade tecnológica  
 
Fonte:  

 Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 

sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa, e dá outras providências. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A primeira etapa consiste em receber o recém-nato em UTI acolhendo esclarecendo os cuidados aos pais. Segunda 

etapa o bebê deverá ter atingido no mínimo 1250 g e estar sendo alimentada por nutrição enteral plena, sonda 

gástrica, copo e peito. Terceira etapa a mãe segura alimentação exclusiva no peito peso mínimo de 1600 g ganho de 

peso nos últimos três dias, a equipe irá avaliar o desenvolvimento da criança, o equilíbrio e detectar possíveis riscos. 

Fazendo assim uma estimativa de alta.  

Dessa forma, verifica-se que todas as afirmativas contidas na questão estão corretas, razão pela qual a alternativa 

correta é a letra A.  

 

Fonte: 

 Saúde Materna e Neonatal. Ariadne da Silva Fonseca. Rita de Cassia Silva Vieira Janicas. Editora Martinari 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os sinais de hipocalcemia em crianças são, tremores das extremidades, cianose, episódios apneicos, convulsões e 

inquietação, portanto o sinal de apatia não é esperado no recém-nato com hipocalcemia e sim inquietação, 

apresentando a criança desassossego que a impede de repouso, tranquilidade, sendo opostas à calma, tranquilidade, 

sossego, quietação e apatia. Portanto, segundo o enunciado, a criança deverá apresentar, exceto: sendo a resposta “ 

Apatia” sintoma não esperado em criança portadora da patologia hipocalcemia.  

 

Fonte: 

 Enfermagem  Neonatal-Carole Kenner- Reichamann & Afonso Editores. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os fatores que levam a uma icterícia fisiológica mais intensa são os filhos de mãe diabética, raça oriental, 

prematuridade, altitude, policetemia, drogas (vitamina K) eliminação tardia de mecônio, histórico familiar. 

Independente da etiologia da icterícia, os níveis de bilirrubina devem ser reduzidos no intuito de prevenir a 

neurotoxicidade desses pigmentos. Após a definição do tipo e intensidade deve-se decidir quando e qual terapia a ser 

introduzida.  

Dessa forma, verifica-se que todas as afirmativas contidas na questão estão corretas, razão pela qual a alternativa 

correta é a letra A.  

  

Fontes: 

 Saúde Materna e Neonatal. Ariadne da Silva Fonseca. Rita de Cassia Silva Vieira Janicas. Editora Martinari. 

 Enfermagem Neonatal. Carole Kenner. Reichmann & Affonso Editores 

 
 
Cargo: Médico Terapia Intensiva Adulto 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
Erro na divulgação do Gabarito. A alternativa correta no caso da questão é a LETRA B. A questão solicita a alternativa 
que apresente informação incorreta, que no caso é a LETRA B, que afirma que valores normais da bainha do nervo 
óptico são entre 6-10 mm. A bainha do nervo óptico pela ultrassonografia é inferior a 6 mm.  
 
Fontes: 

 Papalini, Emellyne Pires. Nervo óptico: medida do diâmetro de sua bainha para detectar hipertensão 

intracraniana. Revista Brasileira de Oftalmologia 2018. 

 GASPAR, Patrícia Lopes. Ultrassom beira leito da bainha do nervo óptico em paciente com hipertensão 

intracraniana. Revista Brasileira de Medicina de Emergência, v. 2, n. 1, 2022. 
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Cargo: Médico Clínica Médica - Plantonista 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O enunciado da questão deveria indagar sobre os “atributos” da Atenção Primária à Saúde (APS), ou seja, suas 
propriedades e características. Desta forma, o comando da questão se encontra inconsistente, devendo a questão ser 
anulada. 
 
Fonte: 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª Ed. rev. atual. Curitiba: Positivo, 

2005. 

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações 

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

11 de julho de 2022 

INSTITUTO CONSULPLAN 


