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PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA

A comissão do Processo Seletivo de Candidatos para os Programas de Residência em 

Saúde do IFF – 2018, torna público o resultado dos recursos 

conforme citados abaixo: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

09 DEFERIDO 

11 DEFERIDO 
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PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF

 

 

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA  – 1ª ETAPA

 

A comissão do Processo Seletivo de Candidatos para os Programas de Residência em 

2018, torna público o resultado dos recursos impetrados à prova objetiva, 

 

RESIDÊNCIA ENFERMAGEM 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

GABARITO JUSTIFICATIVA

ANULADA Considera-se que houve um erro na elaboração das 

alternativas da questão na medida em que, apesar de 

ter sido utilizada a recomendação mais atual da ANVISA 

de 2017 sobre a manutenção da pressão do cuff entre 

18-22mmHg, esta diverge da bibliografia indicada no 

edital (BRASIL. Ministério da Saúde
prevenção de infecção relacionada à 
assistência à do paciente e qualidade em serviços 
de saúde. Caderno 4. Brasília: ANVISA, 2013). 
Portanto, por não haver alternativa que contenha 
TODAS as afirmativas corretas em relação à 
prevenção de PAV, em acordo c
indicada no edital 

ANULADA Considera-se que houve um erro na elaboração das 

alternativas da questão na medida em que, apesar de 

ter sido utilizada a recomendação mais atual da ANVISA 

de 2017 sobre a recomendação de não trocar

cateteres periféricos antes do tempo de 96 horas, esta 

diverge da bibliografia indicada no edital (

Ministério da Saúde. Medidas de prevenção de 
infecção relacionada à assistência à 
e qualidade em serviços de saúde. Caderno 4. 
Brasília: ANVISA, 2013) que recomenda que o 
mesmo seja trocado no prazo de 72 horas. 
Portanto, a afirmativa IV também deve ser 
considerada errada de acordo com a bibliografia 
indicada no edital. 

PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF -2018 

1ª ETAPA 

A comissão do Processo Seletivo de Candidatos para os Programas de Residência em 

impetrados à prova objetiva, 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

JUSTIFICATIVA 

se que houve um erro na elaboração das 

alternativas da questão na medida em que, apesar de 

ter sido utilizada a recomendação mais atual da ANVISA 

de 2017 sobre a manutenção da pressão do cuff entre 

22mmHg, esta diverge da bibliografia indicada no 

Ministério da Saúde. Medidas de 
prevenção de infecção relacionada à 

do paciente e qualidade em serviços 
de saúde. Caderno 4. Brasília: ANVISA, 2013). 
Portanto, por não haver alternativa que contenha 
TODAS as afirmativas corretas em relação à 

em acordo com a bibliografia 

se que houve um erro na elaboração das 

alternativas da questão na medida em que, apesar de 

ter sido utilizada a recomendação mais atual da ANVISA 

de 2017 sobre a recomendação de não trocar os 

cateteres periféricos antes do tempo de 96 horas, esta 

diverge da bibliografia indicada no edital (BRASIL. 
Medidas de prevenção de 

infecção relacionada à assistência à do paciente 
e qualidade em serviços de saúde. Caderno 4. 
Brasília: ANVISA, 2013) que recomenda que o 
mesmo seja trocado no prazo de 72 horas. 
Portanto, a afirmativa IV também deve ser 

acordo com a bibliografia 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

28 INDEFERIDO 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: NEONATOLOGIA 

GABARITO JUSTIFICATIVA

A As Diretrizes Nacionais de Assistência ao 
Parto Normal, já estavam disponíveis no 
Relatório da CONITEC, publicado em janeiro 
de 2016 sob a forma de protocolos clínicos 
baseados em evidência.
 
Sendo assim entende
da questão não interfere
correta, uma vez que as recomendações 
permaneceram as mesmas, na publicação 
das Diretrizes de Assistência ao Parto 
Normal de 2017 e foram baseadas no 
relatório supra-citado.
 
Recomenda-se a utilização da pomada de 
eritromicina a 0,5% e, como alternativa, 
tetraciclina a 1% para realização da 
profilaxia da oftalmia neonatal. A utilização 
de nitrato de prata a 1% deve ser 
reservado apenas em caso de não se dispor 
de eritromicina ou tetraciclina.

 

Em, 11 de dezembro de 2017 

Banca Examinadora do Processo 

JUSTIFICATIVA 

As Diretrizes Nacionais de Assistência ao 
Parto Normal, já estavam disponíveis no 
Relatório da CONITEC, publicado em janeiro 
de 2016 sob a forma de protocolos clínicos 
baseados em evidência. 

Sendo assim entende-se que o enunciado 
da questão não interfere na resposta 
correta, uma vez que as recomendações 
permaneceram as mesmas, na publicação 
das Diretrizes de Assistência ao Parto 
Normal de 2017 e foram baseadas no 

citado. 

se a utilização da pomada de 
eritromicina a 0,5% e, como alternativa, 
tetraciclina a 1% para realização da 
profilaxia da oftalmia neonatal. A utilização 
de nitrato de prata a 1% deve ser 
reservado apenas em caso de não se dispor 

u tetraciclina. 


