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1. Uma paciente de 62 anos, 4 gestações, 4 partos nor-
mais, portadora de Retocolite Ulcerativa Inespecífica 
(RCUI) há mais de 18 anos, perdeu o seguimento com 
seu médico e entra em seu consultório para pedir sua 
avaliação. Ela está tomando por conta própria mesa-
lazina na dose de 3 g dia, por via oral, e tendo cerca 
de 7 evacuações por dia, com muco e sangue. Quei-
xa-se ainda de escape de gases e líquido pelo reto di-
ariamente. Anda sempre com forros perineais. Há um 
mês, seu antigo gastroenterologista solicitou alguns 
exames. A colonoscopia realizada demonstrou proc-
tocolite esquerda associada a uma lesão elevada no 

reto médio, cujas biopsias demonstraram se tratar de 
uma Displasia Associada à Lesão ou Massa (DALM), 
com características histopatológicas de displasia de 
alto grau. Manometria anorretal também solicitada 
demonstrou importante redução das pressões de re-
pouso e contração voluntária, padrão típico de incon-
tinência anal. Diante desse cenário indubitável de in-
dicação cirúrgica, a melhor opção técnica para essa 
paciente é: 

 
A) Ressecção anterior do reto e sigmoide inflamados 

até 1 cm distal a lesão (previamente tatuada) e 
anastomose coloanal manual. 

B) Retocolectomia total e anastomose ileoanal com 
reservatório ileal em J. 

C) Ressecção local da lesão por microcirurgia en-
doscópica transanal, com margens. 

D) Proctocolectomia total com ileostomia terminal. 
E) Ressecção do cólon e do reto, sepultamento do 

coto retal baixo e ileostomia, para reconstrução de 
trânsito em um segundo tempo, pelo risco de 
deiscência pelo uso prévio de mesalazina. 

 
2. Paciente de 41 anos de idade, sexo feminino, com 

história prévia de carcinoma de endométrio, operada 
há 4 anos (histerectomia).  Havia ainda retirado um 
pólipo com adenocarcinoma in situ no sigmoide há 3 
anos. Queixas de sangramento retal há cerca de 3 
meses, colonoscopia da semana passada demonstrou 
lesão ulcerada com cerca de 4 cm no transverso pro-
ximal, próxima ao ângulo hepático, laudo histopatoló-
gico de adenocarcinoma moderadamente diferencia-
do. Apresenta na história familial um irmão com cân-
cer do reto operado e duas tias maternas com câncer 
de transverso também operadas. Teste genético de-
monstrou gene MLH1 e MSH2 positivos. Qual a me-
lhor opção cirúrgica para essa paciente? 

 
A) Hemicolectomia direita, com preservação da arté-

ria cólica média, específica para síndrome de 
Lynch tipo 1. 

B) Retolectomia total com reservatório ileal, pelo ris-
co de tumores sincrônicos (síndrome de Lynch ti-
po 1). 

C) Proctocolectomia total e ileostomia terminal para 
se eliminar o risco de futuros carcinomas (síndro-
me de Lynch tipo 1). 

D) Tratamento quimioterápico neoadjuvante apenas, 
repetir colonoscopia e operar somente 8 semanas 
após o término da quimioterapia (síndrome de 
Lynch tipo 2). 

E) Colectomia subtotal proximal, com anastomose 
íleo-sigmoide alta, provável diagnóstico de 
HNPCC (síndrome de Lynch tipo 2). 

 
3. Um paciente masculino, com 17 anos de idade, tem 

diagnóstico de doença de Crohn (DC) de localização 
ileocólica e perianal há 12 meses. Está em uso de 
prednisona 20 mg ao dia há 4 meses e metronizadol 
750 mg/dia. Apresenta múltiplos trajetos fistulosos, sa-
ída de secreção purulenta em moderada quantidade a 
expressão manual, além de dor importante no local. A 
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1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
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melhor conduta para manejo da DC perianal fistulizan-
te nesse paciente é: 

 
A) Cirurgia isolada, representada por fistulotomias 

múltiplas, com secção esfincteriana onde neces-
sário, em um tempo. 

B) Cirurgia isolada, representada por fistulotomias 
múltiplas em 2 tempos, com a utilização de sede-
nhos cortantes apertados. 

C) Terapia combinada de cirurgia, curetagem dos tra-
jetos fistulosos, sedenhos frouxos e início o mais 
breve possível com terapia biológica. 

D) Utilização de terapia biológica isolada, com Infli-
ximabe ou Adalimumabe, sem qualquer manejo 
cirúrgico até completar 6 meses de tratamento clí-
nico. 

E) Inicio imediato com azatioprina, associar mesala-
zina 4 g dia e aumentar os corticoides para 60 
mg/dia, pois a corticoterapia precisa ser melhora-
da para poder fechar os trajetos fistulosos, sem ci-
rurgia. 

 
4. Em relação à terapia nutricional enteral (TNE), terapia 

nutricional parenteral (TNP) e complicações relacio-
nadas à nutroterapia, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 
A) Pacientes que serão submetidos a cirurgias de 

grande porte de cabeça e pescoço (laringectomia 
e faringectomia); cirurgia de grande porte para tra-
tamento de câncer e pacientes politraumatizados 
não se beneficiam com o uso de imunonutrientes 
no pré-operatório. 

B) A TNE deve ser utilizada sempre que o paciente 
não pode, não deve ou não quer deglutir e quando 
o uso do trato gastrointestinal tem a função pre-
servada. Porém ela só pode ser indicada e inicia-
da se o paciente estiver estável hemodinamica-
mente. 

C) A via de administração da TNP é exclusivamente 
feita por acesso venoso central. O acesso periféri-
co é contra indicação absoluta para TNP pelo alto 
risco de flebite e desencadeamento de processo 
infeccioso. 

D) A monitorização laboratorial do paciente em TNP 
deve ser feita somente após o sétimo dia de uso 
de TNP, pois somente a partir deste período que 
os distúrbios hidroeletrolíticos são significativos. 

E) Um dos sintomas e sinais clínicos das carências 
de micronutrientes secundários à desnutrição em 
pacientes submetidos a jejum prolongado é a hi-
povitaminose D que tem como manifestação clíni-
ca principal a xeroftalmia. 

 
5. Paciente masculino, 56 anos com história de dor epi-

gástrica com irradiação para fossa ilíaca direita com 
dois dias de evolução. Ao exame apresentou dor à 
descompressão brusca de fossa ilíaca direita. A to-
mografia de abdome confirmou o diagnóstico de 
apendicite aguda. Foi submetido a apendicectomia vi-
deolaparoscópica.  Na consulta do pós operatório 
trouxe o resultado do anatomopatológico que eviden-

ciou apêndice com sinais inflamatórios agudos asso-
ciado a tumor em terço médio do tipo adenocarcinoma 
invasivo mucinoso do apêndice com margem da base 
livre. A conduta adequada é: 

 
A) Hemicolectomia direita. 
B) Quimioterapia adjuvante. 
C) Quimioterapia e radioterapia adjuvante. 
D) Repetir exames em três meses: tomografia de ab-

dome e colonoscopia.  
E) Ressecção em cunha da margem do ceco. 

 
6. Paciente com 64 anos, portador de cirrose alcóolica 

em acompanhamento ambulatorial, chega ao pronto-
socorro com dor abdominal difusa há 10 horas, au-
mento da ascite previamente existente, febre de 38,5 
graus, letargia e obnubilação. A bioquímica do líquido 
ascético mostra: proteína 1,82g/dl; glicose 42mg/dl; 
LDH: 873UI/l. A principal hipótese diagnóstica é: 

 
A) Peritonite bacteriana espontânea. 
B) Pancreatite aguda. 
C) Encefalopatia hepática. 
D) Infarto agudo do miocárdio. 
E) Úlcera duodenal perfurada. 

 
7. Um aneurisma de aorta abdominal infrarrenal é detec-

tado em um paciente assintomático de 82 anos de 
idade durante uma ecografia solicitada para avaliar 
uma hiperplasia prostática. O aneurisma mede 6cm x 
4,2cm x 4,4cm, respectivamente nos eixos longitudi-
nal, transverso e anteroposterior. O paciente refere 
fazer uso de diuréticos tiazídicos e obtém controle 
adequado da sua hipertensão. Com exceção de oste-
oartrose pouco sintomática de joelhos, o paciente 
afirma apresentar boa qualidade de vida e não faz uso 
de outras medicações. A conduta CORRETA a ser es-
tabelecida no caso clínico apresentado é: 

 
A) correção endovascular do aneurisma da aorta. 
B) tomografia multislice para planejamento cirúrgico. 
C) angioressonância para definir planejamento cirúr-

gico. 
D) acompanhamento por ecografias seriadas a cada 

seis meses. 
E) NÃO há necessidade de tratamento nem de 

acompanhamento por causa tamanho do aneu-
risma. 

 
8. Paciente masculino, 57 anos, vem à consulta com 

história de refluxo gastroesofágico há cerca de 18 
anos e diagnóstico de carcinoma de esôfago. Refere 
emagrecimento de 2 kg desde o diagnóstico, há uma 
semana (peso atual de 90). Nega comorbidades ou ci-
rurgias prévias. Ao exame: bom estado geral, sem si-
nais clínicos de doença metastática. A EDA demons-
tra lesão ulcerada a 37cm da arcada dentária superi-
or, ocupando um terço da luz do órgão e estendendo-
se por 3 cm até a linha Z. O anatomopatológico atesta 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A TAC 
contrastada do tórax e abdome demonstra lesão de 
cerca de 3,5 cm de extensão determinando espessa-
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mento da parede do órgão sem invasão de estruturas 
adjacentes. Há linfonodos peritumorais aumentados 
medindo o maior deles 1,4cm em seu maior diâmetro. 
Não há sinais de doença metastática à distância. O 
PET/TC demonstra SUV (Standardized Uptake Value)  
elevado em topografia da lesão esofágica sem sinais 
de doença à distância. Qual deve ser a conduta frente 
a esse caso? 

 
A) Esofagectomia transtorácica. 
B) Realizar ecoendoscopia com PAFF. 
C) Esofagectomia trans-hiatal. 
D) Tratamento paliativo com jejunostomia alimentar, 

uma vez que já tem metástase linfonodal. 
E) Radioterapia neoadjuvante. 

 

9. No atendimento ao paciente politraumatizado, com 
relação à cirurgia de “controle de danos”, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) O termo “controle de danos” atualmente é empre-
gado em situações graves exclusivamente de foco 
abdominal; sendo contraindicado o uso desta téc-
nica em outros compartimentos orgânicos. 

B) Identificamos em geral três tempos na cirurgia de 
controle de dano: operação abreviada, reanima-
ção fisiológica normalmente em UTI e reoperação. 
Na primeira operação, o único objetivo é o contro-
le da hemorragia. 

C) No caso de trauma abdominal grave consiste nu-
ma laparotomia abreviada para prevenir a instala-
ção da tríade da morte: acidose metabólica, coa-
gulopatia e hipotermia. 

D) Uma vez optado pela cirurgia de controle de da-
nos, a reoperação deve ser programada a partir 
do sétimo dia da operação inicial pela melhor es-
tabilização do paciente. 

E) No caso de laparotomia abreviada na cirurgia de 
controle de danos não podemos utilizar para o fe-
chamento temporário da parede abdominal técni-
cas como peritoneostomia a vácuo ou “bolsa de 
Bogotá” pelo alto risco do desenvolvimento de 
abscesso intracavitário abdominal. 

 

10. O câncer gástrico é uma das doenças mais frequentes 
no país, é o terceiro tipo mais incidente de câncer no 
sexo masculino e o quarto tipo mais comum no sexo 
feminino. Você recebe em seu consultório um senhor 
de 58 anos com queixa de dor epigástrica com evolu-
ção de 3 meses, emagrecimento e inapetência. O pa-
ciente traz consigo uma endoscopia que apresenta 
uma lesão elevada sugestiva de GIST (tumor estromal 
gástrico). Você pede inicialmente uma ecoendoscopia 
com biopsia, para avaliar o potencial de malignidade e 
o real tamanho da lesão. Pela classificação de Mietti-
nen, podemos sugerir: 

 

A) lesão igual ou menor que 5 cm – com menos de 
10/50 mitoses – categoria de risco benigno. 

B) lesão maior que 1 cm –  com menos de 5/50 mito-
ses - categoria de risco maligno. 

C) lesão maior que 1,5 cm – com menos de 5/50 mi-
toses - categoria de risco maligno. 

D) lesão maior que 2 cm –  com menos de 5/50 mito-
ses - categoria de risco maligno. 

E) lesão igual ou menor que 2 cm com menos de 
5/50 mitoses – categoria de risco benigno. 

 

11. Paciente 68 anos, masculino, lavrador, queixa-se, 
principalmente após esforço físico, de presença de 
“tumor” na região inguinal direita. Você examina e 
comprova ser uma hérnia inguinal. Considerando à 
classificação de NYHUS, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 

A) Hérnia tipo 3a – hérnia indireta com anel inguinal 
profundo alargado, distorcido em sua configura-
ção; durante o procedimento cirúrgico, você ob-
serva a hérnia no trígono medial aos vasos epi-
gástricos. 

B) Hérnia tipo 2 – hérnia indireta com anel inguinal 
profundo alargado, distorcido em sua configura-
ção; durante o procedimento cirúrgico, você ob-
serva a hérnia no trígono lateral aos vasos epigás-
tricos. 

C) Hérnia tipo 2 – hérnia indireta com anel inguinal 
profundo de diâmetro, conformação e estrutura 
normais; durante o procedimento cirúrgico, você 
observa a hérnia no trígono medial aos vasos epi-
gástricos. 

D) Hérnia tipo 3a – hérnia indireta com anel inguinal 
profundo de diâmetro, conformação e estrutura 
normais; durante o procedimento cirúrgico, você 
observa a hérnia no trígono medial aos vasos epi-
gástricos. 

E) Hérnia tipo 1 – hérnia indireta com anel inguinal 
profundo de diâmetro, conformação e estrutura 
normais; durante o procedimento cirúrgico, você 
observa a hérnia no trígono medial aos vasos epi-
gástricos. 

 

12. Paciente com 45 anos, secretária, queixa-se, princi-
palmente após o banho, de perceber “tumor” no pes-
coço, na região paramediana à direita, próximo ao 2º - 
3º anel traqueal. Você solicita ultrassom de pescoço 
que demonstra nódulo de tireoide. De acordo com o 
resultado, qual a melhor possibilidade? 

 

A) Nódulo misto ou imagem nodular sólida isoecoica 
ou hiperecoica acompanhada ou não de calcifica-
ções grosseiras, componente líquido e com o res-
tante do parênquima de textura heterogênea, de-
ve ser um provável carcinoma de tireoide. 

B) Nódulo sólido hipoecoico de contorno impreciso e 
com microcalcificações, sugestivo de neoplasia fo-
licular. 

C) Nódulo sólido hipoecoico de contorno impreciso e 
com microcalcificações, deve ser um provável bó-
cio coloide adenomatoso. 

D) Nódulo misto ou imagem nodular sólida isoecoica 
ou hiperecoica acompanhada ou não de calcifica-
ções grosseiras, componente líquido e com o res-
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tante do parênquima de textura heterogênea, de-
ve ser um provável bócio coloide adenomatoso. 

E)  Imagem anecoica ou arredondada, compatível 
com carcinoma de tireoide. 
 

13. Paciente sofreu agressão por arma de fogo transfixan-
te em hipocôndrio esquerdo no sentido anteroposteri-
or, com saída na região dorsal paravertebral à es-
querda. No transoperatório, você identifica lesão de 
veia renal esquerda transfixante. Qual a mais provável 
lesão associada que você julga encontrar? 

 

A) Lesão de aorta abdominal. 
B) Lesão de veia cava inferior. 
C) Lesão de glândula adrenal. 
D) Lesão de veia gonadal direita. 
E) Lesão de veia gonadal esquerda. 

 

14. Sobre os fatores que influenciam o aparecimento de 
cicatrizes hipertróficas e queloides, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 

A) Geralmente, os idosos são muito mais afetados 
do que os jovens. 

B) As regiões que dificilmente apresentarão queloide 
são as do deltoide, pré-esternal e face.  

C) Indivíduos de raça negra e orientais são mais 
suscetíveis do que os caucasianos. 

D) Nunca ocorre de, na mesma cicatriz, ocorrerem 
segmentos normais e hipertróficos intercalados. 

E) Fatores relacionados à técnica cirúrgica como 
tensão entre as bordas da ferida, correta síntese 
da ferida sem espaços mortos, corpos estranhos e 
áreas de necrose por pontos muito apertados não 
têm influência no surgimento das cicatrizes hiper-
tróficas e queloides. 

 

15. Sobre enxerto de pele, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 

A) Por definição, enxerto de pele é a retirada comple-
ta de pele de uma região e a sua transferência pa-
ra outra área com um pedículo vascular. 

B) Nas primeiras 48 horas, o enxerto nutre-se por 
embebição. 

C) O xenoenxerto caracteriza-se por ser o doador e 
receptor indivíduos da mesma espécie.  

D) Hematoma, seroma e infecção não influenciam na 
integração do enxerto na área receptora. 

E) No pós-operatório não há necessidade de imobili-
zar a área que recebeu o enxerto. 

 

16. A zetaplastia ou plástica em “Z” consiste na transposi-
ção de dois retalhos triangulares com a finalidade de 
alongar uma cicatriz e reposicionar a cicatriz às linhas 
de força do local. Qual o melhor ângulo para se reali-
zar uma zetaplastia?  

 

A) 45° 
B) 90° 
C) 30° 

D) 75° 
E) 60° 

 
17. Em relação à fístula traqueoesofágica, podemos 

afirmar que: 
 

A) o tratamento  da  fístula  traqueoesofágica pós in-
tubação ou pós  traumática severa pode exigir: tu-
bo  traqueal  com balonete  colocado abaixo da  
fístula,  esofagostomia  cervical terminal,   fecha-
mento da  cárdia, gastrostomia  e  abordagem di-
reta da fístula  no mesmo  tempo cirúrgico. 

B) mesmo em  fístulas traqueoesofágicas  pequenas  
de 3-4mm,  a  ressecção   ampla da fístula  com 
anastomos traqueo-traqueal e esôfago-esofágica 
no mesmo tempo cirúrgico está indicada. 

C) o tratamento da fístula traqueoesofágica pós intu-
bação ou pós  traumática severa pode exigir: tubo  
traqueal  com balonete  colocado abaixo da  fístu-
la, esofagostomia cervical terminal, fechamento 
do  cárdia e  gastrostomia  para  estabilização do 
paciente antes da  abordagem direta da fístula. 

D) a fístula traqueoesofágica por  tumor  de  traqueia 
com invasão do  esôfago é  sempre  tratada com  
ressecção e  anastomose  término-terminal. 

E) uma boa alternativa  para  evitar  a esofagostomia 
cervical como parte do tratamento da  fístula  tra-
queoesofágica como complicação de traqueosto-
mia seria a esofagectomia com esôfago-
gastroplastia com anastomose  cervical acima  da  
fístula com primeira  opção de tratamento cirúrgi-
co. 

 

18. Em relação ao diagnóstico e tratamento das hérnias 
congênitas do diafragma, podemos afirmar que: 

 

A) a hérnia de Morgani deve ser sempre operada de 
emergência logo ao nascimento para se evitar 
complicações futuras. 

B) a hérnia de Morgani é sempre à esquerda, motivo 
pelo qual a presença do estômago dentro da hér-
nia indica a cirurgia de emergência. 

C) na hérnia de Bochdaleck ou hérnia diafragmática 
congênita posterolateral, é sempre à esquerda. 

D) na hérnia de Bochdaleck ou hérnia diafragmática 
congênita posterolateral, o prognóstico em relação 
à sobrevida melhora com o diagnóstico ecográfico 
pré-natal, uma vez que permite que se  faça o tra-
tamento adequado desde o parto. Não deve ser 
considerada, necessariamente, uma cirurgia de 
emergência, o paciente deve ser encaminhado 
para a UTI e operado após preparo pré-operatório 
adequado. 

E) na hérnia de Bochdaleck ou hérnia diafragmática 
congênita posterolateral e na hérnia de Morgani 
assintomáticas não deve ser indicada a cirurgia. 

 

19. Em relação à toracoplastia, podemos afirmar: 
 

A) Sendo uma cirurgia arcaica, não tem indicação 
nos dias de hoje da cirurgia torácica moderna. 
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B) A toracoplastia só é efetuada, nos dias de hoje, 
para tratamento do empiema pleural crônico com 
fístula bronco pleural pós lobectomia quando a 
pleura parietal já estiver adequadamente espes-
sada. 

C)  A toracoplastia está indicada nas cavernas tuber-
culosas dos lobos inferiores quando elas possuem 
mais de 8 cm  de diâmetro e  paredes  espessas. 

D) A toracoplastia está indicada no tratamento do 
empiema pleural pós pneumectomia com fístula 
bronco pleural como tratamento único. 

E) A toracoplastia pode estar indicada nas cavernas 
tuberculosas dos lobos superiores quando elas 
possuem menos de 5 cm  de diâmetro e  paredes  
finas. 

 

20. A fístula broncopleural é uma complicação temida no 
pós-operatório, principalmente das ressecções pul-
monares.  Em relação a ela, podemos afirmar que: 

 

A) a  fístula  broncopleural  é  uma complicação co-
mum (5%)  após  pneumectomia por  câncer  pul-
monar, mesmo quando todos os  cuidados com  
margem de ressecção, tamanho  excessivo do co-
to  brônquico e  desvascularização  brônquica  te-
nham sido tomados. 

B) a  fístula  broncopleural  aparece, mais  frequen-
temente, no  período pós operatório imediato, mas 
pode  aparecer  meses após  a  cirurgia  de  res-
secção pulmonar. 

C) Todos os pacientes com fístula broncopleural de 
aparecimento precoce devem ser tratados na 
emergência, inicialmente, por abordagem cirúrgica 
agressiva. 

D) No pós-operatório precoce de pneumectomia o 
mediastino é fixo e a fístula bronco-pleural pode 
ser tratada por toracostomia aberta. 

E) No pós-operatório precoce de pneumectomia o 
mediastino não é fixo e a fístula bronco-pleural 
sempre deve ser tratada por toracostomia aberta. 

 

21. A Lei de Laplace tem importância nos procedimentos 
cirúrgicos utilizados no tratamento da esofagite de re-
fluxo principalmente para: 

 

A) Recomposição do ângulo de His. 
B) Funcionamento do esfíncter esofagiano inferior. 
C) Fixação lateral do estômago. 
D) Manutenção da junção gastroesofagiana no  

abdome. 
E) Funcionamento do esfíncter superior do esôfago. 

 

22. O tratamento cirúrgico indicado para doença de Base-
dow-Graves consiste em: 

 

A) tireoidectomia subtotal. 
B) lobectomia total no lado afetado. 
C) lobectomia subtotal no lado afetado. 
D) lobectomia total no lado afetado com istmectomia 
E) tireoidectomia total. 

 

23. Paciente com múltiplas metástases hepáticas bilate-
rais foi submetido à ressecção das lesões localizadas 
no lobo esquerdo e ligadura da veia porta direita. Ao 
final da cirurgia, não havia lesões no lobo esquerdo 
hepático. O paciente evoluiu com distensão abdomi-
nal, ascite e dor abdominal importante no terceiro dia 
de pós-operatório. Qual seria o primeiro exame a ser 
solicitado e qual seria a hipótese diagnóstica mais 
plausível? 

 

A) Ecografia de abdome em busca de coleções intra-
abdominais. 

B) Tomografia de abdome sem contraste em busca 
de perfuração intestinal que passou despercebida. 

C) Doppler do sistema porta em busca de possível 
trombose portal. 

D) Cintilografia em busca de fístula biliar. 
E) Não há necessidade de realização de exame de 

imagem neste momento, pois estas queixas são 
comuns na primeira semana de pós-operatório de 
ressecções hepáticas extensas. 

 

24. Em relação à cirurgia micrográfica de Mohs no manejo 
das lesões pigmentadas da pele, assinale a alternati-
va CORRETA. 

 

A) Consiste na avaliação convencional das margens 
cirúrgicas da lesão pelo patologista. 

B) Consiste em ressecções progressivas do tumor 
com avaliação das margens até que todas as bor-
das sejam dadas como livres. 

C) É a cirurgia cutânea associada à radioterapia in-
traoperatória. 

D) As taxas de cura em excisões primárias são prati-
camente nulas com o uso desta técnica. 

E) Esta técnica não é recomendada nos casos de 
subtipos estenosantes e nas áreas de maior difi-
culdade de erradicação, como as regiões cantais 
das pálpebras. 

 

25. Um cirurgião é procurado por uma mãe que informa 
ter notado um “nódulo no lado direito do pescoço do 
seu primeiro filho duas semanas após o parto normal”. 
Refere gestação de termo, sem intercorrências. Apa-
rentemente, a criança é saudável. Ao exame físico, o 
cirurgião constatou uma lesão nodular de 25x20mm, 
firme, parecendo fazer corpo com o músculo esterno-
cleidomastoideo daquele lado. De acordo com o caso, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O exame mais indicado para confirmação diag-
nóstica do quadro acima é o US cervical, que cos-
tuma evidenciar hipoecogenicidade local sem au-
mento de volume muscular. 

B) Deve-se orientar a mãe quanto à necessidade de 
tratamento cirúrgico com a ressecção o mais pre-
cocemente possível do nódulo. 

C) O método inicial de investigação diagnóstica de 
escolha para este paciente é uma tomografia cer-
vical com contraste. 

D) A fibromatosis colli não se beneficia de recursos 
fitoterápicos. 
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E) O quadro mais sugestivo é o de um traumatismo 
do parto, que poderá evoluir para fibromatosis col-
li, que, por sua vez, é uma das causas mais fre-
quentes de torcicolo congênito. 
 

26. Paciente do sexo feminino, 36 anos, sem comorbida-
des e IMC de 41,5Kg/m2, foi submetida à gastrecto-
mia vertical sem intercorrências transoperatórias. Evo-
luiu com febre e dor no dorso e ombro esquerdo no 7º 
dia de pós-operatório (DPO). Foi realizada relaparos-
copia no 7º DPO para limpeza da cavidade peritoneal, 
sendo removida secreção não purulenta e suturado 
orifício fistuloso em ângulo de His. Foi introduzido 
dreno abdominal sem vácuo, com saída de saliva no 
1º DPO após a recirurgia. Observada saída de conte-
údo purulento pelo dreno, taquicardia e leucocitose no 
13º DPO. Foi realizada EDA, que evidenciou orifício 
fistuloso no ângulo de His, com saída de secreção pu-
rulenta e estenose extensa da bolsa gástrica. Dessa 
forma, foi estabelecido tratamento endoscópico com 
dilatação da estenose e colocação de prótese. Houve 
melhora do quadro clínico e diminuição do débito do 
dreno, sendo realizada retirada da prótese e nova di-
latação endoscópica após duas semanas (28º DPO). 
Após uma semana, houve cura da fístula. De acordo 
com o quadro clínico exposto, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) Se a paciente do caso acima fosse portadora de 
Diabetes Mellitus (DM2), não dependente de insu-
lina, a GV seria uma indicação formal. 

B) A Gastrectomia Vertical (GV) é um dos procedi-
mentos indicados para esta paciente. A paciente 
apresenta IMC<45, sem comorbidades, o que jus-
tifica a realização deste procedimento. Além dis-
so, em caso de pacientes do sexo feminino e jo-
vens, a GV pode ser indicada visando diminuir o 
risco de anemia, uma vez que não há exclusão 
duodenal nessa técnica. 

C) Estudos recentes evidenciaram que a GV produz 
efeito incretínico, inibindo as células beta pancreá-
ticas, contribuindo assim com a resolução do 
DM2. 

D) Apenas a terapia endoscópica deve ser realizada 
no caso de fístulas com drenagem de secreção 
purulenta, sem necessidade de antibioticoterapia 
e suporte nutricional. 

E) Deiscência da linha de grampos, isquemia em re-
gião do ângulo de His e região de estenose distal 
não são mecanismos etiopatogênicos da fístula 
pós GV. 

 

27. No paciente queimado:  
 

A) as queimaduras mais comuns são as de 2º grau 
B) há mais dor nas queimaduras profundas de 2º 

grau em relação às superficiais de 2º grau 
C) a destruição celular ocorre em queimaduras acima 

de 44°C 
D) flictenas ocorrem em queimaduras de 1º grau 
E) o comprometimento total de derme ocorre nas 

queimaduras de 2º grau profundas 

28. Em relação aos enxertos de pele parcial e total, assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 

A) A quantidade de pele a ser retirada para enxerto é 
menor na pele total em relação à pele parcial. 

B) A adaptação do enxerto na área receptora (pega) 
é mais fácil na pele total. 

C) O enxerto de pele parcial é indicado para perdas 
de pele da palma da mão. 

D) A qualidade da pele do enxerto total é pior do que 
a do enxerto parcial. 

E) O enxerto de pele total tem mais tendência à re-
tração. 

 

29. Na cicatrização fisiológica, o processo de epitelização: 
 

A) é a proliferação das células epiteliais da borda da 
ferida para a profundidade. 

B) é dependente da oferta de oxigênio pelos vasos. 
C) é composto por células que respondem a fatores 

de crescimento diversos que atuam sobre os fi-
broblastos. 

D) é a proliferação de células epiteliais acima da 
crosta formada pela desidratação da rede de fibri-
na. 

E) necessita de exposição constante ao ar para ace-
lerar seu curso. 

 

30. Um paciente de 35 anos, sem doenças preexistentes, 
com 15 a 25% da superfície corporal queimada por 
queimadura de 2º grau, é considerado:  

 

A) médio queimado. 
B) pequeno queimado. 
C) grande queimado. 
D) candidato a internamento.  
E) candidato à escarotomia. 

 

31. O tipo de lipoaspiração que permite retirada de grande 
quantidade de gordura, porém com risco potencial de 
edema agudo de pulmão, é a:  

 

A) seca. 
B) úmida. 
C) superúmida. 
D) autrassônica. 
E) tumescente. 

 

32. Na abdominoplastia, o retalho final da dermolipecto-
mia abdominal é baseado: 

 

A) em dois pedículos superiores provenientes princi-
palmente das artérias epigástricas superiores. 

B) apenas no pedículo da artéria epigástrica inferior. 
C) nos ramos perfurantes dos vasos intercostais. 
D) nas contribuições laterais das artérias lombares. 
E) em três pedículos, dois inferiores e um superior 

das artérias perfurantes lombares. 
 

33. Às 18h55 de uma sexta-feira, você recebe no Hospital 
Universitário Cajuru um paciente masculino de 38 
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anos trazido por populares. Esses populares eram 
pais de crianças que foram salvas por esse professor 
durante um incêndio numa escola municipal. Ao tentar 
abordar o professor, observa que ele está agitado, irri-
tado e fala com voz rouca para você que não necessi-
ta de atendimento médico e que queria ver seus alu-
nos que foram levados pela ambulância para outro 
hospital. Ele apresenta o rosto edemaciado e hipere-
miado e os pelos nasais, assim como os pelos da so-
brancelha, estão chamuscados. Externamente não se 
observam queimaduras nem em membros, nem em 
tronco. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

 

A) Você confirma a perviedade de vias aéreas uma 
vez que o professor consegue verbalizar, mas in-
siste que ele será atendido rapidamente por pro-
tocolo e logo liberado para visitar seus alunos. 

B) Você coloca o paciente na maca e coloca másca-
ra facial com válvula e reservatório com oxigênio a 
100% 15L/min e aguarda a chegada do seu cole-
ga que assumirá o plantão às 19h. 

C) Você indica que esse paciente deve receber intu-
bação orotraqueal sequência rápida por risco de 
obstrução iminente das vias aéreas. 

D) Você passa uma cânula nasofaríngea (paciente 
consciente) na narina direita do paciente e fornece 
oxigênio a 100% 15L/min com máscara facial com 
válvula e reservatório. 

E) Você indica uma cricotireoidostomia cirúrgica de-
vido ao risco de obstrução iminente de vias aé-
reas por edema de glote e por isso contraindica a 
intubação orotraqueal.  

 

34. Paciente de 70 anos, masculino é admitido no pronto 
socorro com queixa de dor abdominal em hipocôndrio 
direito, febre não aferida, calafrios e icterícia há 4 di-
as. Ao exame apresentava-se desidratado, taquicárdi-
co, febril com 38,3°C, ictérico e sinal de Murphy nega-
tivo. Referiu colúria e acolia. Com relação ao quadro 
clínico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O paciente apresenta a tríade de Charcot que es-
tá presente em 100% dos casos de colecistite 
aguda, sendo está a principal hipótese diagnóstica 
neste caso. 

B) O método inicial de investigação diagnóstica para 
este paciente é a cintilografia, pois o provável di-
agnóstico é colecistite aguda. 

C) A icterícia do tipo obstrutiva caracteriza-se do 
ponto de vista laboratorial pelo aumento sérico de 
bilirrubina total às custas de hiperbilirrubinemia in-
direta. 

D) A base inicial do tratamento na urgência é hidra-
tação, antibioticoterapia endovenosa e a descom-
pressão da via biliar que deve ser feita preferenci-
almente por via endoscópica. 

E) O método inicial de investigação diagnóstica de 
escolha para um paciente com icterícia é a tomo-
grafia de abdome sem contraste. 

 

35. A síndrome compartimental abdominal (SCA) é uma 
complicação grave oriunda do aumento exagerado da 
pressão intra-abdominal (PIA), causando significativa 
morbidade e mortalidade. A gravidade clínica e a fre-
quência da hipertensão intra-abdominal (HIA) e SCA 
justificam a atenção dada a este tópico ultimamente. 
 
Em relação a SCA e HIA, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 

A) A mensuração da PIA por via intraesofágica (son-
dagem) é o método de escolha, uma vez que o 
exame físico isolado não tem acurácia. 

B) A SCA é definida por uma PIA sustentada ou re-
petida maior que 20mmHg que está associada à 
disfunção ou falência de múltiplos órgãos. 

C) A elevação da PIA aumenta a complacência torá-
cica necessitando de pressões maiores para man-
ter uma ventilação mecânica adequada. 

D) É necessário fazer o cálculo da pressão de perfu-
são abdominal (PPA), pois este valor é confiável 
para determinar o grau de perfusão dos órgão ab-
dominais. A PPA é definida como: PAM – PIA. 

E) A técnica de laparotomia descompressiva precoce 
não diminui a morbimortalidade dos pacientes 
acometidos por esta grave condição, pois as alte-
rações fisiopatológicas são irreversíveis. 

 

36. Paciente de 61 anos, masculino, é admitido no pronto 
socorro com queixa de dor abdominal tipo aperto em 
andar superior do abdome com irradiação para dorso 
com 3 dias de evolução associado a náusea e vômito. 
Nega episódios prévios. Refere ter colelitíase (micro-
cálculos), porém está aguardando tratamento cirúrgico 
– colecistectomia videolaparoscópica.  
 
Com relação ao quadro clínico, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) O jejum via oral deve ser mantido até a normali-
zação da amilasemia, o que ocorre por volta do 
sétimo dia de evolução. 

B) A dieta via oral pode ser iniciada em 24 a 48 ho-
ras da admissão e, ocorrendo vômitos persisten-
tes ou recidiva da dor abdominal, a melhor opção 
é a introdução da dieta parenteral. 

C) Pacientes com pancreatite aguda grave (três ou 
mais critérios de Ranson positivos) devem ser 
submetidos a ecografia de abdome total, sendo a 
ecografia o exame padrão ouro para o diagnóstico 
de complicações associadas a pancreatite aguda. 

D) A confirmação da infecção da necrose pancreática 
ou peripancreática mediante punção aspirativa 
com bacteriscopia e cultura ou constatação de ar 
na retrocavidade pela tomografia de abdome não 
é um indicador de abordagem cirúrgica na pan-
creatite aguda grave pelo alta morbi-mortalidade. 

E) Na pancreatite aguda, o nível de amilasemia não 
tem valor prognóstico. 
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37. Paciente masculino, 60 anos, médico, portador de 
obesidade mórbida central, submetido à gastroplastia 
redutora tipo Sleeve há 14 dias. Evoluiu com dor ab-
dominal mesogástrica intensa associado a náuseas e 
distensão abdominal sem melhora com uso de anal-
gésico simples endovenoso com necessidade do uso 
de opioides. Fez uso de enoxaparina de baixo peso 
molecular 60 mg/dia durante este período. História de 
narcolepsia, diabetes, hipertensão e apneia do sono. 
HMP: 2 episódios de trombose venosa profunda após 
acidentes automobilísticos (dormiu ao volante). Uso 
de varfarina sódica desde então. Exame Físico: PA 
100 x 60, pulso 102bpm. Temp. 37°C, regular estado 
geral, lúcido, hipocorado, com fácies dolorosa, mur-
múrio vesicular diminuídos nas bases pulmonares. 
Bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas sem so-
pros. Abdome globoso, renitência dolorosa à palpa-
ção, RHA diminuídos, timpanismo moderado à per-
cussão. Cicatriz de saída do dreno sem sinais flogísti-
cos com pouca drenagem serosa. Angiotomografia de 
tórax demonstra pequeno derrame pleural bilateral e 
atelectasias nas bases dos pulmões. Em relação ao 
quadro descrito, assinale a alternativa que contem o 
provável diagnóstico. 

 

A) Trombose mesentérica. 
B) Peritonite por fístula gástrica. 
C) Hemorragia interna por sangramento de uma linha 

de grampo devido ao uso de anticoagulantes no 
pós operatório. 

D) Pancreatite aguda. 
E) Tromboembolismo pulmonar. 

 

38. Paciente em pós-operatório tardio de gastroplastia 
tipo bypass com episódios intermitentes de vômitos bi-
liosos com períodos de acalmia. Nestes episódios, 
não apresentava sinais de obstrução intestinal, timpa-
nismo ou renitência de parede abdominal. Baseado 
nas imagens abaixo evidenciando “empilhamento de 
moeda” e acotovelamento de alça intestinal, qual o 
provável diagnóstico? 

 

 

 

 
Imagens cedidas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
imagem, 2013 

 

A) Hérnia de Pantaloon. 
B) Hérnia de Litrè. 
C) Hérnia de Spiegel. 
D) Hérnia de Petersen. 
E) Hérnia de Richter. 

 

39. Paciente 34 anos vem ao pronto atendimento com 
história de aumento do testículo direito. Ao exame vo-
cê percebe um nódulo endurecido local. O paciente 
refere que ainda não tem filhos. Qual a melhor condu-
ta neste caso? 

 

A) Biópsia da lesão e se diagnóstico se seminoma 
radioterapia. 

B) Ecografia da lesão e biópsia para definição do tra-
tamento. 

C) Solicitar alfa feto proteína, gonadotrofina coriôni-
ca, desidrogenase láctica no sangue, ecografia de 
bolsa escrotal, criopreservação do sêmen e or-
quiectomia radical com ligadura do cordão ao ní-
vel do anel inguinal interno. 

D) Anti-inflamatório e antibiótico terapia por ser orqui-
te a principal hipótese diagnóstica. 

E) Orquiectomia com excisão na rafe escrotal e colo-
cação de prótese de silicone por ser esteticamen-
te correto. 

 

40. Em relação à anatomia vascular abdominal, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) A artéria hepática comum se divide em artéria he-
pática própria e artéria gástrica esquerda. 

B) As artérias jejunais e ileais originam-se da conve-
xidade (lado esquerdo) da artéria mesentérica in-
ferior. 

C) A veia porta é formada pela junção das veias me-
sentérica superior e veia pancreática atrás do colo 
do pâncreas. 

D) A veia gonadal direita (testicular ou ovárica) e a 
veia supra renal direita frequentemente desembo-
ca na veia renal direita. 
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E) O tronco celíaco é a artéria da parte caudal do in-
testino anterior e em pelo menos metade dos ca-
sos ele se divide em artéria gástrica esquerda, ar-
téria esplênica e artéria hepática comum. 

 

41. Paciente de 69 anos com história de dor abdominal de 
início há 2 dias associado à distensão abdominal, dor 
em fossa ilíaca esquerda tipo aperto de forte intensi-
dade associada à náusea. Piora progressiva. Hemo-
grama com leucocitose 18.000 e com 20% de bas-
tões. Ao exame: febril 38,5 graus, taquicárdico, desi-
dratado. Em relação ao diagnóstico do quadro anteri-
or, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Na diverticulite, Hinchey e colaboradores estabe-
leceram uma classificação para a gravidade da 
doença em estágios sendo o estágio III: diverticuli-
te com abscesso à distância, retroperitoneal ou 
pélvico. 

B) Diverticulite com perfuração livre para cavidade 
abdominal é uma indicação absoluta de interven-
ção cirúrgica. 

C) Drenagem percutânea do abscesso na diverticuli-
te estágio I de Hinchey necessitando de tratamen-
to cirúrgico na maioria dos casos para resolução 
do quadro. 

D) A diverticulite está relacionada com aumento da 
pressão intracolônica, mas a presença da muscu-
latura do saco diverticular facilita o esvaziamento 
do conteúdo fecal e diminui o risco do desenvol-
vimento do processo inflamatório. 

E) O método diagnóstico de escolha na diverticulite 
aguda é a colonoscopia com preparo intestinal às 
custas de laxativo osmótico. 

 

42. Paciente de 37 anos, auxiliar de serviços gerais, refe-
re desconforto em região inguinal à esquerda durante 
e após esforço físico com 4 meses de evolução. Ao 
exame físico apresenta abaulamento em região ingui-
nal esquerda. Sobre as hérnias inguinais, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) As hérnias inguinais diretas são as mais comuns e 
localizam-se lateralmente ao trígono de Hassel-
bach 

B) As hérnias inguinais indiretas são mediais ao trí-
gono de Hasselbach, são congênitas e resultantes 
da persistência do conduto peritônio vaginal. 

C) A hérnia inguinal é uma protrusão do peritônio pa-
rietal através de uma abertura normal ou anormal 
da cavidade a qual pertence. Representa 20% da 
doença herniária do adulto e é mais comum nas 
mulheres que nos homens 

D) Os limites do trígono de Hasselbach são: medial a 
margem lateral do músculo reto abdominal; lateral 
os vasos epigástricos inferiores e inferior o liga-
mento inguinal e lacunar 

E) A técnica de Liechtenstein (reparação livre de ten-
são) é a técnica que apresenta o maior índice de 
recidiva em pacientes idosos e, por esse motivo, é 
contra-indicada em pacientes com mais de 60 
anos 

43. No Brasil, praticamente todos os procedimentos cirúr-
gicos torácicos, abdominais e pélvicos são amplamen-
te realizados por videocirurgia. De acordo com as 
complicações comuns a todos os procedimentos vide-
olaparoscópicos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A embolia gasosa durante a instalação do pneu-
mopeitôneo é uma complicação rara na cirurgia 
laparoscópica, porém extremamente grave quan-
do ocorre. Tem como causa a absorção maciça 
ou injeção intravascular do dióxido de carbono, 
pode vir de uma insuflação muito rápida de gás 
carbônico, promovendo o rompimento das veias 
do peritônio, as quais absorvem rapidamente o 
gás. 

B) O padrão ouro para a detecção da embolia gordu-
rosa durante a instalação do pneumopeitôneo de-
corrente da videolaparoscopia é a angiotomogra-
fia. 

C) O pneumotórax é uma complicação rara do 
pneumoperitôneo, porém também potencialmente 
ameaçadora à vida. Ele ocorre principalmente no 
lado esquerdo nas colecistectomias e no lado di-
reito nas cirurgias do esôfago inferior. 

D) A posição de Trendelenburg usada para muitos 
procedimentos videolaparoscópicos e na fase ini-
cial da instalação do pneumoperitôneo é acompa-
nhada por diminuição do volume sanguíneo cen-
tral, aumento da capacidade vital e excursão dia-
fragmática, enquanto que a posição de trendelen-
burg inversa dificulta a dinâmica pulmonar e au-
menta o retorno venoso. 

E) Deve-se considerar reduzir a ventilação com oxi-
gênio a 100% para eliminar o dióxido de carbono 
excessivo absorvido na cirurgia videolaparoscópi-
ca 

 

44. Quanto ao uso dos exames de imagem para o diag-
nóstico do abdome agudo, pode-se afirmar que: 

 
A) A radiografia simples de abdome não é mais indi-

cada atualmente por não oferecer informações 
que auxiliem no diagnóstico de abdome agudo. 

B) A ecografia é um método diagnóstico que deve 
ser realizado de rotina, mesmo em doentes obe-
sos e com suspeita de obstrução intestinal. 

C) A tomografia multislice permite visualizar os vasos 
mesentéricos sendo um método de imagem muito 
seguro para o diagnóstico de isquemia mesentéri-
ca aguda. Entretanto, a angiografia continua sen-
do o gold standard quando não se dispõe de to-
mografia multislice. 

D) A tomografia com contraste pode ser usada sem 
restrições e repetida, se necessário, mesmo em 
crianças e gestantes. 

E) O intercâmbio entre o médico responsável pelo 
atendimento e o radiologista não se faz necessá-
rio em nenhuma situação, pois o que interessa é o 
laudo descritivo do exame. 

 

45. Paciente do gênero masculino, 29 anos de idade, 
vítima de ferimento por chave de fenda em hemitórax 
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anterior esquerdo, quinto espaço intercostal, linha 
hemiclavicular, deu entrada no serviço de emergência 
hipocorado, com pulso de 115bpm, FR: 24 ipm, PA: 
90x60, murmúrio vesicular diminuído à esquerda, bu-
lhas cardíacas hipofonéticas, lúcido e orientado. Após 
as medidas iniciais de acordo com o ATLS (Suporte 
Avançado de Vida no Trauma para Médicos) e a dre-
nagem de tórax (débito inicial de 1.100ml de sangue) 
o doente evoluiu com pulso de 125bpm, FR: 30ipm e 
PA de 80x40mmHg, desorientação, murmúrio vesicu-
lar diminuído em hemitórax esquerdo e turgência jugu-
lar. Sobre a condição deste paciente, é correto afirmar 
que: 

 

A) deve-se realizar ou repetir o método FAST e, caso 
se confirme hemopericárdio, realizar uma pericar-
diocentese ou, de preferência, conduzi-lo imedia-
tamente ao centro cirúrgico para realizar uma ja-
nela pericárdica seguida de toracotomia se esta 
resultar positiva. 

B) a tríade de Beck, descrita em 1926, é representa-
da por jugulares ingurgitadas, abafamento de bu-
lhas cardíacas e taquicardia. 

C) o quadrilátero de Ziedler é a região compreendida 
entre a linha axilar anterior bilateral, primeiro es-
paço intercostal superiormente e oitavo espaço in-
tercostal inferiormente. Todo ferimento penetrante 
neste quadrilátero apresenta um risco aumentado 
de lesão cardíaca. 

D) o sinal de Kussmaul (redução da pressão venosa 
na inspiração durante a respiração espontânea) 
reflete um comportamento paradoxal da pressão 
venosa efetivamente associado com o tampona-
mento cardíaco. 

E) o FAST é um método de imagem rápido e preciso 
para avaliar o coração e o pericárdio. Ele apresen-
ta uma acurácia de 40% para a presença de líqui-
do no pericárdio quando realizado por profissional 
experiente. 

 

46. Paciente de 28 anos com tumor região inguinal direita 
aos esforços. No exame físico, foi constatada hérnia 
inguinal indireta. O cirurgião indicou procedimento ci-
rúrgico livre de tensão. Durante o ato operatório en-
controu a parede intestinal antimesentérica encarce-
rada no saco herniário. Quando foi descrever o ato 
operatório, o cirurgião descreveu a hérnia como: 

 

A) hérnia de Spigel. 
B) hérnia de Littre. 
C) hérnia obturadora. 
D) hérnia de Cooper. 
E) hérnia de Richter. 

 

47. No acompanhamento clínico de pacientes portadores 
de pancreatite aguda, os fatores prognósticos de 
Ranson são ainda muito utilizados. Qual dos critérios 
a seguir é de vital interesse durante as primeiras 24 
horas de acompanhamento? 

 

A) Sequestro estimado de líquidos maior que 6 litros. 
B) Lipasemia. 

C) Dosagens repetidas de eletrólitos séricos. 
D) Tomografia computadorizada. 
E) Ultrassonografia. 

 

48. No tratamento da pancreatite crônica, quando o paci-
ente é portador de dor intratável clinicamente por mé-
todos conservadores, podemos indicar o seguinte tra-
tamento cirúrgico: 

 

A) vagotomia troncular e piloroplastia. 
B) cirurgia de Puestou. 
C) colecistectomia e exploração de vias biliares. 
D) ressecção do terço médio pâncreas. 
E) diverticulização pancreática. 

 

49. Paciente em pós-operatório de lobectomia esquerda 
mais istmectomia de tireoide apresenta rouquidão. 
Qual das estruturas a seguir deve ter sido lesada? 

 

A) Nervo faríngeo superior. 
B) Glândula paratireoide. 
C) Lesão da corda vocal durante a intubação. 
D) Nervo laríngeo recorrente. 
E) Nervo vago. 

 

50. Paciente 38 anos, atendente de consultório odontoló-
gico, queixa-se de azia, principalmente após o almoço 
quando faz movimentos com flexão do tronco sobre a 
pelve (movimento de abaixar). Refere que faz uso de 
forma continua há 2 anos de IBP (inibidor de bomba 
de prótons) 20 mg, pela manhã. O médico solicita 
EDA (Endoscopia Digestiva Alta), com biopsia. Você 
recebe o exame, que apresenta: hérnia hiatal com 
esofagite erosiva grau A de Los Angeles e lingueta cor 
salmão de 2 cm. Na biópsia (Anatomia Patológica) da 
lingueta cor salmão, laudo de células com metaplasia 
intestinal. O epitélio colunar metaplásico demonstra: 

 

A) Diagnóstico de Esôfago de Barret, e o único tra-
tamento possível deve ser a imediata cirurgia an-
tirrefluxo. Repetir a endoscopia em 6 meses. 

B) Diagnóstico de adenocarcinoma esôfago. O único 
procedimento aceitável seria a esofagectomia 
distal 

C) Diagnóstico de Esôfago de Barret, Deve-se ajus-
tar a dose do IBP para se obter supressão do re-
fluxo gástrico. 

D) Diagnóstico de adenocarcinoma esôfago. O tra-
tamento de escolha inicial é esofagectomia com 
gastrectomia polar superior. Repetir a endoscopia 
em 6 meses. 

E) Diagnóstico de esofagite distal e o único tratamen-
to aceitável é a utilização de bloqueador H2 em 
dose de manutenção. Repetir a endoscopia em 6 
meses. 
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