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Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) - Hospital Regional Vale do Jaguaribe – 

Unidade Limoeiro do Norte 
 

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 reserva no quadro de pessoal do Hospital Regional Vale 

do Jaguaribe - HRVJ, localizado na cidade de Limoeiro do Norte, que insurgem contra a publicação do gabarito 

preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 58, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

386000088 Bruna Almeida De Lima Enfermeiro Neonatologista 

386000085 Clarisse Alves Neo Enfermeiro Neonatologista 

386000036 Kelli Costa Souza Enfermeiro Neonatologista 

386000384 Ana Cristina De Araújo Enfermeiro Obstetra 

386000254 Francisca Michaeli De Moura Enfermeiro Obstetra 

386000005 Marcos Roberto Beserra De Andrade Enfermeiro Obstetra 

386000063 Mickaelle Bezerra Calaça Enfermeiro Obstetra 

386000110 Nayara Maciel De Freitas Enfermeiro Obstetra 

386000300 Thamara Diolino Lopes Enfermeiro Obstetra 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Enfermeiro Neonatologista 
  

BRANCA 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A associação correta é: 3, 1, 2. No entanto, não há opção de resposta que justifique:  
Pacto de Gestão: estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a gestão do SUS expressas em Termos de 
Compromisso de Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; regionalização; financiamento; 
planejamento; programação; regulação; participação e controle social; gestão do trabalho; e, educação na saúde. 
Pacto pela vida: compromisso dos gestores em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 
saúde da população brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos sanitários, objetivos, indicadores e metas a 
serem pactuados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando as suas especificidades sanitárias. 
Pacto em Defesa do SUS: expressa compromissos entre os gestores com a consolidação da reforma sanitária e articula 
ações que visam qualificar o SUS como política pública, tendo como prioridades: mobilização social; direitos dos 
usuários do SUS; e, ampliação do diálogo com a sociedade. 
 
Fontes:   

• https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_municipio_garantindo_saude.pdf   

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão referida trata-se da alternativa INCORRETA.   
Crianças que não tenham realizado o “teste do pezinho” no período neonatal, devem ser avaliadas pelo serviço 
médico, para orientação e investigação diagnóstica específica, se necessário. Essa investigação será considerada com 
a finalidade de um diagnóstico tardio e, nessas condições, a criança detectada se beneficiará com o acesso ao 
tratamento/acompanhamento especializado e, consequentemente, a uma melhor qualidade de vida. 
Se, por algum motivo especial, o exame não puder ser realizado no período recomendado, deve ser feito em até 30 
dias após o nascimento. 
 
Fonte:  

• Infecção do trato urinário em crianças. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-

br/profissional/pediatria/miscel%C3%A2nea-de-infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-em-lactentes-e-

crian%C3%A7as/infec%C3%A7%C3%A3o-do-trato-urin%C3%A1rio-itu-em-crian%C3%A7as. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A quantidade de escape de ar entre face e máscara e a complacência pulmonar são pontos críticos na efetividade da 
ventilação com balão auto inflável e máscara facial. A pressão inspiratória máxima a ser administrada é limitada pela 
válvula de escape, ativada em 30 a 40 cmH2O para evitar o barotrauma.  
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Na referida fonte citada pelo candidato: “Como a pressão inspiratória depende da força de compressão no balão, a 
pressão inspiratória máxima oferecida ao paciente é variável, mas pode ser monitorada por manômetro, nos modelos 
em que este é disponível. A pressão inspiratória máxima é limitada pela válvula de escape, que deve estar ativada em 
30-40 cmH2O para evitar o barotrauma.” 
 
Fonte:  

• Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de 

Pediatria. / Maria Fernanda Branco de Almeida; Ruth Guinsburg; Coordenadores Estaduais e Grupo Executivo 

PRN-SBP; Conselho Científico Departamento Neonatologia SBP. Rio de Janeiro: SBP, 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto abordado na referida questão encontra-se no edital como: Alterações cromossômicas, conforme se verifica 
pelo conteúdo programático retirado do Edital: 
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA Recebimento do recém-nascido; Condições neonatais básicas; Etapas da recepção 
do recém-nascido; ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS; Crescimento; Desenvolvimento; Exame Físico ao recém - nascido 
a termo (primeiras 24 horas); Esquema de Imunizações do Programa Nacional de Imunizações; Avaliando o 
crescimento da criança; Caderneta de saúde da criança; Medidas antropométricas na criança; Avaliando a estatura da 
criança; Avaliando o peso da criança; Avaliando altura e peso para idade na criança; Avaliando o perímetro cefálico da 
criança; Avaliando o perímetro braquial da criança; Avaliação do desenvolvimento infantil; Alterações no 
desenvolvimento e crescimento infantil; Assistência de Enfermagem na exsanguinotransfusão; Método de Capurro; 
Método de New Ballard; Apneia da Prematuridade; Taquipneia Transitória do Recém-nascido; Pneumonia Neonatal; 
Síndrome do Desconforto Respiratório; Hipertensão Pulmonar; Síndrome da Aspiração Meconial; Displasia Bronco 
Pulmonar; Anemia da Prematuridade; Policitemia; Hemorragia no Período Neonatal; Hipoglicemia; Hiperglicemia; 
Hipocalcemia; Hipomagnesemia; Osteopenia da Prematuridade; Icterícia; Infecção no Recém-nascido; Sepse Neonatal; 
Choque Séptico; Encefalopatia Hipóxica-Isquêmica; Convulsões no Período Neonatal; Hemorragia Intracraniana; 
Enterocolite Necrosante; Insuficiência Renal; Patologias Cirúrgicas; Cardiopatias Congênitas; Atendimento ao Recém-
Nascido na Sala de Parto; Transporte do Recém-Nascido; Assistência ao Recém-nascido sadio na Sala de Parto; 
Nascimentos Múltiplos; Termorregulação no Recém-nascido; Amamentação; Montagem do Leito Neonatal; Admissão 
do Recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Reanimação Cardiopulmonar; Assistência de 
Enfermagem no Cateterismo Venoso Central; Assistência de Enfermagem no Cateterismo Umbilical; Fototerapia; 
Surfactante; Colheita de Sangue; Cuidados de Enfermagem na Terapia Transfusional; Isolamento; Protocolo de Toque 
Mínimo; Protocolo do Método Mãe Canguru; Banho do Recém- Nascido Prematuro; Tratamento da Dor e Estresse na 
Unidade Neonatal; Limpeza Concorrente de Leitos; Desinfecção Terminal em Unidade Neonatal; Controle de Infecção 
em Unidade Neonatal; Bioética na Prática Neonatal; Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Alta do 
Paciente Neonatal; Manejo da Morte em Unidade Neonatal. 
 
 
 
Cargo: Enfermeiro Obstetra 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A associação correta é: 3, 1, 2. No entanto, não há opção de resposta que justifique:  
Pacto de Gestão: estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a gestão do SUS expressas em Termos de 
Compromisso de Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; regionalização; financiamento; 
planejamento; programação; regulação; participação e controle social; gestão do trabalho; e, educação na saúde. 
Pacto pela vida: compromisso dos gestores em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 
saúde da população brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos sanitários, objetivos, indicadores e metas a 
serem pactuados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando as suas especificidades sanitárias. 
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Pacto em Defesa do SUS: expressa compromissos entre os gestores com a consolidação da reforma sanitária e articula 
ações que visam qualificar o SUS como política pública, tendo como prioridades: mobilização social; direitos dos 
usuários do SUS; e, ampliação do diálogo com a sociedade. 
 
Fontes:   

• https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_municipio_garantindo_saude.pdf   

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  

 

 
BRANCA 

19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há indicação dos meses de sazonalidade do vírus influenza no manual da Febrasgo para a 
vacinação contra a influenza em gestantes. Entretanto, tal informação pode ser confirmada na revista Femina, 2019, 
página 351, uma publicação oficial da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, confirmando 
que a alternativa C é o gabarito para a questão. 
 
Fonte: 

• Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Feminina: Publicação oficial 

da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Volume 47, Número 6, 2019. Disponível 

em: https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/Vol.Z47ZnZ6Z-Z2019.pdf Acesso em: 16/01/2023 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal dispõe que a expressão “pelo menos” presente na alternativa C faz com que esta opção de resposta 
se torne incorreta, afirmando que há duas opções de resposta para questão (B e C). Tal expressão indica que, uma 
compressão torácica com profundidade abaixo de 5 cm não é eficiente. Conforme orientações da American Heart 
Association e da Febrasgo as compressões torácicas eficazes devem ser de 5-6 cm.  
 
Fontes:  

• American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE. de 2020 da American Heart Association. 

Disponível em: https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-

files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_portuguese.pdf Acesso em: 16/01/2023 

• FEBRASGO. Parada Cardiorrespiratória na Gestação. 22/06/2022. Disponível em: 

https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/125-parada-cardiorespiratoria-na-

gestacao#:~:text=A%20parada%20cardiorespirat%C3%B3ria%20(PCR)%20na,a%20reanima%C3%A7%C3%A3

o%20cardiopulmonar%20(RCP). Acesso em: 16/01/2023 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A FEBRASGO conceitua o descolamento prematuro da placenta como: “a separação da placenta normalmente 
inserida, de forma parcial ou completa, antes do nascimento do feto. O diagnóstico, geralmente, é reservado para 
gestações com 20 ou mais semanas.” A relação entre o diagnóstico e o tempo de gestação também pode ser 
confirmada por Lowdermilk, 2012 ao conceituar esta complicação obstétrica: “é o descolamento de parte ou de toda 
a placenta normalmente implantada no útero. O descolamento ocorre na área da decídua basal após 20 semanas de 
gestação e antes do nascimento.” 
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Fontes:  

• Feitosa FE, Carvalho FH, Feitosa IS, Paiva JP. Descolamento prematuro de placenta. São Paulo: Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia, 

no. 27/ Comissão Nacional Especializada em Urgências Obstétricas). Disponível em: 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/02/1050694/femina-2018-466-380-404.pdf 

• LOWDERMILK, Deitra Leonard. Obstetrícia e saúde da mulher. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “a questão passível de anulação, pois ao nascimento da criança o perímetro torácico é 
aproximadamente 2cm menor que o perímetro cefálico, igualando-se em torno dos 6 meses de vida e assumindo 
maiores proporções a partir do primeiro ano de vida.” Wong, 2011 cita no capítulo 8 as medidas antropométricas no 
recém-nascido na tabela 8-4. O perímetro cefálico é de 33-33,5 cm e o perímetro torácico é de 30,5-33 cm. A 
alternativa D ao afirmar que o perímetro torácico é, aproximadamente, igual ao perímetro cefálico até o final do 
primeiro ano de vida, está correta.  
 
Fonte: 

• WONG. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 
III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

02 de fevereiro de 2023 

INSTITUTO CONSULPLAN 

 


