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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares  da  prova  de  MÉDICO/ÁREA:  PSIQUIATRIA do  CONCURSO  PÚBLICO
PARA  PROVIMENTO  DOS  CARGOS  DO  QUADRO  DE  PESSOAL  TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO  EM  EDUCAÇÃO  DA UFG/2017. Essas  respostas  serão  utilizadas
como referência no processo de correção. Serão também consideradas corretas outras
respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas
das bancas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. Respostas parciais
também serão aceitas, e na pontuação a elas atribuída serão considerados diferentes
níveis de acerto.

____Questão 01_______________________________________________________________

Transtorno bipolar  do humor tipo 1.  Justificativa:  a paciente manifestou previamente sintomas
psicóticos e necessitou de internação. Mesmo não preenchendo o tempo mínimo para a mania, os
sintomas foram graves o suficiente para justificar internação. 

Condutas: internação, pelo risco de suicídio; acréscimo de outra medicação (acrescentar e não
retirar o lítio seria ideal,  já que possui ação contra suicídio),  a medicação a ser acrescentada
poderia ser a bupropiona, já que, além da ação antidepressiva, em combinação com o lítio para o
episódio depressivo atual,  poderia inclusive auxiliar reduzindo a falta de energia, a sonolência
excessiva  e  o  apetite  aumentado  da  paciente.  Outras  possíveis  medicações  a  serem
acrescentadas seriam inibidores da recaptação da serotonina, lamotrigina ou quetiapina. O lítio
também pode ser trocado por quetiapina ou lamotrigina. 

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Alucinação é a percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído, imagem) sem a presença do
objeto estimulante real. Alucinação hipnopômpica é a percepção clara e definida de um objeto que
ocorre na fase de transição sono vigília, em que o indivíduo está despertando do sono. Alucinose
é o fenômeno pelo qual o paciente percebe a alucinação como estranha à sua pessoa, sendo que
o  indivíduo  tem  crítica  do  que  está  acontecendo  e  reconhece  como  patológico.  Ilusão  é  a
percepção deformada de um objeto real e presente.

(20 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

A ocupação  excessiva  de  receptores  dopaminérgicos  D2  na  via  nigroestriatal  pode  causar
alterações  motoras,  o  “parkinsonismo”  (sintomas  extrapiramidais),  distonias  aguda  e  tardia  e
discinesia tardia.  Pelo bloqueio dopaminérgico excessivo na via tuberoinfundibular,  o  paciente
pode apresentar  aumento nos níveis  de prolactina,  ocasionando galactorreia e amenorreia.  O
bloqueio  na  via  mesocortical  pode  diminuir  ainda  mais  a  atividade  desta  via  (já  reduzida  na
esquizofrenia),  causando  piora  dos  sintomas  negativos,  cognitivos  e  afetivos  da  doença.  O
bloqueio na via mesolímbica seria o responsável por reduzir a hiperatividade dessa via, resultando
no tratamento dos delírios e das alucinações.

(20 pontos)
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