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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de

texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo, serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Uma paciente, com sessenta anos de idade, tabagista — havia muitos anos —, portadora de doença

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e diabetes, foi internada em unidade de terapia intensiva (UTI), devido

a um quadro de infecção pulmonar bacteriana, com descompensação aguda da DPOC. Na UTI, a paciente

estava sendo tratada com quinolona, corticoide intravenoso e broncodilatadores quando entrou em fadiga

respiratória e foi colocada em ventilação mecânica, permanecendo sedada por quinze dias. Nesse período,

o quadro infeccioso evoluiu para choque séptico, com falência multiorgânica, com posterior reversão. Após

esses quinze dias, a paciente melhorou significativamente do quadro infeccioso e recuperou suas funções

orgânicas. A sedação foi interrompida para a progressão do desmame da ventilação mecânica. Embora tenha

recobrado a consciência, ficado totalmente desperta e interagido bem com a equipe assistencial por meio

de gestos, observou-se que a paciente apresentava tetraparesia flácida em todos os grupos musculares,

hipotonia e hipotrofia muscular e, ainda, hiporreflexia tendinosa difusa. A mímica facial e os demais pares

cranianos encontravam-se preservados. Ademais, constatou-se que sua sensibilidade também havia sido

prejudicada, já que ela não estava respondendo aos estímulos das picadas de agulha em seus membros. Não

foi possível realizar o desmame da ventilação mecânica. Durante o período de duração do quadro séptico,

a paciente recebeu adequado suporte nutricional. A equipe da UTI não encontrou disfunção

cardiorrespiratória que justificasse a falha persistente no desmame do ventilador. Os exames laboratoriais,

como a dosagem de CPK — creatina fosfoquinase —, apresentaram resultados normais. Os exames de

neuroimagem apresentaram resultados normais. O liquor colhido por punção lombar mostrou ausência

de células com proteínas normais.

Com base no caso clínico apresentado, redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir. 

< Indique o diagnóstico neurológico mais provável. [valor: 10,00 pontos]

< Estabeleça a relação do quadro neurológico atual com a história clínica da paciente. [valor: 10,00 pontos]

< Indique um diagnóstico diferencial, explique o que o torna menos provável e apresente a proposta de, no mínimo, uma maneira

de se confirmar o diagnóstico. [valor: 9,00 pontos]

< Explique quais são os tratamentos e os cuidados necessários para a referida paciente. [valor: 9,00 pontos]
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