
PROVA DO CONCURSO PARA 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM HANSENOLOGIA 

PROVA PRÁTICA ORAL DE EPIDEMIOLOGIA 
 

 Situação 1 
 
 Na construção do indicador coeficiente de prevalência de uma determinada área no ano de 1999, necessito: 
  
 Numerador  
  
 Denominador   
 
 
 Situação 2 
 
 Com os dados apresentados na tabela abaixo, posso definir o padrão endêmico (hiper, alto, médio, 
baixo) para o Brasil, Amazônia e áreas de influência e Centro-Oeste como: 
 
COEFICIENTES BRUTOS DE DETECÇÃO - BRASIL, 1986-1998 
 
   Amazônia 
 Ano Brasil e áreas C.OESTE NORDESTE SUDESTE SUL 
   de influência S/MT S/MA 
 
 86 1,39 4,28 2,68 0,82 1,22 0,54 
 87 1,46 4,72 2,94 0,83 1,18 0,63 
 88 1,93 6,01 4,46 1,28 1,41 0,87 
 89 1,98 6,39 3,64 1,52 1,44 0,72 
 90 1,99 6,16 3,54 1,60 1,45 0,72 
 91 2,05 5,60 4,39 1,55 1,54 0,84 
 92 2,31 6,38 5,24 1,71 1,55 1,29 
 93 2,18 6,78 4,71 1,74 1,41 0,62 
 94 2,13 6,68 4,36 1,89 1,29 0,56 
 95 2,31 7,35 4,31 2,15 1,31 0,66 
 96 2,54 8,32 4,47 2,21 1,47 0,86 
 97 2,78 9,07 5,14 2,41 1,62 0,85 
 98 2,60 8,54 5,05 2,41 1,38 0,76 
 
Fonte: Dados do CENEPI/FNS/MS 
 
 
 Brasil  
 
 Amazônia e áreas de influência  
 
 CENTRO-OESTE 
 
 Situação 3 
 
 A Sra. Carmem recebeu tratamento de hanseníase com esquema MB/PQT-OMS 12 meses, e acaba de 

receber alta por cura no Centro de Referência em Hanseníase de um município, distante de sua casa 45Km. 
Informou a você que esteve sob tratamento nesse Centro porque não havia outro serviço de saúde perto de 
sua casa que atendesse hanseníase. Você verifica em seu prontuário que os netos da Sra. Carmem residem 
na mesma comunidade dela. A enfermeira chefe lhe informa que atualmente esse bairro tem equipe do 
Programa de Saúde da Família (PSF). 

 
 Qual a conduta correta que você tomaria ao dar alta por cura à Sra. Carmem? 
 a) No momento, sugeriria a Sra. Carmem a retornar ao Centro sempre que precisasse 
 b) Convocaria seus netos para um exame dermatoneurológico 



 c) Primeiro, faria um sumário do caso para o PSF e orientaria que convocassem os familiares da Sra. 
Carmem para um 

 exame dermatoneurológico e aplicação (se necessária) da 2ª dose de BCG nos seus contatos na unidade 
do PSF 

 d) Diria a Sra. Carmem que o mais importante é a relação médico paciente e a prestação de serviços 
que o Centro de Referência pode oferecer a todos os pacientes e que ela deveria trazer seus familiares para 
um exame de rotina e, sempre que possível, retornar ao Centro de Referência 

 
 

 Situação 4 
 
 Você é o único médico do município X. Durante a última reunião mensal da equipe gerencial da regional 

de saúde foi verificado que o número de casos novos diagnosticados na sua comunidade diminuiu muito 
em relação ao últimos seis meses. Uma supervisão foi então agendada para os próximos três dias com 
objetivo de rever a detecção de casos de seu município.  

 
 Como você planeja agir para responder a essa supervisão? 
 a) Deixar a agenda como está e esperar a equipe de supervisão chegar a sua unidade sanitária 
 b) Demandar a(o) enfermeira(o) a busca de uma solução aceitável, cada vez que um problema surge 

devido a questões burocráticas 
 c) Rever e atualizar as notificações enviadas com os casos que foram diagnosticados nos últimos meses 
 d) Agendar outro compromisso no momento da supervisão, considerando a relevância da sua 
função, como único médico do município 
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