
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  1 1 / 2 0 1 5  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  I S C M C / H U C / H M S B   
  

 
30  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 50 questões numeradas de 01 a 50. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15 

horas. 

10. O caderno de PROVA NÃO poderá ser levado pelo candidato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 1 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou caderno de 

PROVA; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  1 0 .  

1 1 .  1 2 .  1 3 .  1 4 .  1 5 .  1 6 .  1 7 .  1 8 .  1 9 .  2 0 .  

2 1 .  2 2 .  2 3 .  2 4 .  2 5 .  2 6 .  2 7 .  2 8 .  2 9 .  3 0 .  

3 1 .  3 2 .  3 3 .  3 4 .  3 5 .  3 6 .  3 7 .  3 8 .  3 9 .  4 0 .  

4 1 .  4 2 .  4 3 .  4 4 .  4 5 .  4 6 .  4 7 .  4 8 .  4 9 .  5 0 .  

 

 

RESPOSTAS 

 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Paciente D. M. C., feminina, 67 anos, com história de tumor de pleura e dor intensa em um hemicorpo. Será submetida 
à cordotomia lateral (lesão do funículo lateral da medula) para manejo cirúrgico da dor. Sobre o quadro, é CORRETO 
afirmar que: 

 

A) após o procedimento, a paciente apresentará perda da sensibilidade tátil e da propriocepção do hemicorpo contra-
lateral à lesão. 

B) esse procedimento não deve ser realizado, pois provocará perda das sensibilidades dolorosa, térmica e tátil. 
C) durante o procedimento, há risco de a paciente apresentar deficit motor do hemicorpo contralateral à lesão. 
D) após o procedimento, a paciente apresentará perda da sensibilidade dolorosa e vibratória do hemicorpo contralate-

ral à lesão. 
E) após o procedimento, a paciente apresentará perda da sensibilidade térmica e dolorosa do hemicorpo contralateral 

à lesão. 
 

2. O tratamento clínico antiobesidade, incluindo dieta e atividade física, tem apresentado uma taxa de sucesso insatisfató-
rio, o que tem proporcionado o crescimento da cirurgia bariátrica como alternativa mais definitiva e com melhor resulta-
do a longo prazo. Em relação à cirurgia bariátrica, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) IMC > 40 Kg/m2; obesidade estável por mais de cinco anos (obesidade estável são indivíduos que tenham perdido 

menos que 5% do peso ou até 10% com novos ganhos frequentes) e ausência de doença endócrina, exceto DM2, 
e hipotireoidismo controlado são indicações/critérios para realização de cirurgia bariátrica. 

B) Na gastrectomia vertical ocorre uma redução da capacidade de armazenamento do estômago, com retirada de cer-
ca de 70% do órgão e mantendo apenas o fundo gástrico. Essa técnica restritiva não atua na liberação do hormô-
nio orexígeno grelina, não alterando a sensação de saciedade neste grupo de pacientes. 

C) A cirurgia de Scopinaro e o Switch Duodenal SD consistem em redução do volume gástrico e derivação biliopan-
creática com uma alça comum longa, causando grande redução da ingestão de alimentos e disabsorção leve. A al-
ça comum mede cerca de 50cm na operação de Scopinaro e entre 80 e 100cm no SD. 

D) O SD também é uma técnica restritiva e é indicada para pacientes com grau menos intenso de obesidade, não ten-
do uma boa resposta em pacientes superobesos. O procedimento é constituído por uma gastrectomia vertical e de-
rivação biliopancreática, sendo realizada anastomose proximal com a primeira porção duodenal. 

E) Após a perda de peso proporcionada pela cirurgia bariátrica, não é comum ocorrer colelitíase  e suas complica-
ções, pois a redução da ingesta oral e a derivação jejunal causam aumento da liberação de colecistocinina, hormô-
nio responsável pela contração vesicular. 

 

3. G. H. M., 58 anos, masculino, hipertenso e diabético, há duas horas apresentou quadro súbito de deficit motor e sensi-
tivo de todo hemicorpo esquerdo associado à hemianopsia homônima esquerda. As estruturas acometidas foram:  
 

A) sulco calcarino e cúneo. 
B) giro pré-central e área de Broca. 
C) cápsula interna e diencéfalo.  
D) giros pós-central e pré-central 
E) giro da ínsula e putâmen. 
 

4. No caso anterior, a artéria acometida foi a: 
 

A) artéria coroidea anterior. 
B) artéria cerebral média. 
C) artéria cerebral posterior. 
D) artéria comunicante anterior. 
E) artéria carótida interna. 
 

5. Paciente de 55 anos, feminina, é atendida no pronto-socorro com quadro de dor súbita, palidez e esfriamento na perna 
direita, com sensibilidade diminuída e motricidade preservada. Ausência dos pulsos femorais, poplíteo, tibiais e fibular 
no MID. A conduta é: 

 
A) revascularização sem estudo prévio por exame de imagem, pois o paciente é de risco imediato de isquemia irreversível. 
B) amputação por perda de viabilidade da extremidade. 
C) eco-doppler e revascularização por risco marginal de isquemia irreversível. 
D) trombolíticos. 
E) tratamento clínico, pois a extremidade é viável. 
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O caso a seguir é referência para as questões 6 e 7 
 

Paciente do gênero feminino, 47 anos, multípara, obesa, deu entrada no pronto-socorro com história de dor em hipo-
côndrio direito (HD), há cinco dias, acompanhada de febre, calafrios e icterícia. O médico que atendeu a paciente en-
controu-a desidratada, ictérica 4+/4+, taquipneica, PA: 100x60; FC 112 bpm, pulso fino e com alterações do sensório. 
Ausculta cardiopulmonar normal. Ao exame: abdome distendido, doloroso à palpação superficial e profunda em HD, si-
nal de Murphy positivo. Os exames complementares mostraram: Hg: 10,3; Ht: 31%; leucócitos: 28.000/mm3. Contagem 
diferencial com desvio à esquerda, presença de metamielócitos e ausência de eosinófilos. Granulações tóxicas nos 
neutrófilos. Bilirrubina total: 12; bilirrubina direta: 11; bilirrubina indireta: 1. Ecografia de abdome superior: vesícula biliar 
distendida com inúmeros cálculos em seu interior, parede espessa, com sinais inflamatórios agudos; colédoco dilatado 
com cerca de 3,2 cm, apresentando dois cálculos de cerca de 2 cm cada, impactados em sua porção terminal. 

 

6. Considerando-se a história e o quadro clínico apresentados acima, o quadro de choque mais provável é: 
 

A) choque distributivo, pois o que ocorre não é um deficit de volume, mas sim uma vasoplegia periférica, devido à di-
minuição da resistência vascular periférica RVP, que sequestra volume da grande circulação, causando a hipoten-
são e má perfusão tecidual. 

B) choque cardiogênico, pois o miocárdio é incapaz de bombear o sangue a fim de manter o débito cardíaco. No caso 
em questão, a falência da bomba cardíaca gerou uma resposta orgânica devido ao estímulo dos barorreceptores 
com o aumento da RVP. 

C) choque hipovolêmico, pois há um deficit de volume intravascular caracterizado clinicamente pela taquicardia e hipo-
tensão. Deve-se investigar, neste caso, uma causa de sangramento do trato gastrointestinal antes da tomada de 
qualquer medida de suporte. 

D) choque anafilático, pois clinicamente se observa na paciente sinais de liberação de histamina, causando vasoplegia 
do sistema vascular periférico na microcirculação. 

E) choque neurogênico, que é um tipo específico de choque obstrutivo, uma vez que a sua causa é não cardíaca, re-
sultando em deficit do débito cardíaco. 

 
7. O tratamento mais indicado para o caso descrito é: 
 

A) reposição  volêmica vigorosa com soro fisiológico 0,9% e uso de aminas vasoativas. 
B) reposição volêmica  com lactato de ringer e hemoconcentrados. 
C) reposição volêmica com lactato de ringer e antibioticoterapia. 
D) reposição volêmica com cristaloide, uso de aminas vasoativas, se necessário, antibioticoterapia e cirurgia precoce. 
E) tratamento com imunoterapia utilizando os inibidores dos mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas. 
 

8. Paciente masculino, 67 anos, vem ao ambulatório de cirurgia geral com história, há cinco meses, de dor abdominal em 
abdome inferior de fraca intensidade, associada à dor moderada durante evacuação. Refere sangramento durante as 
evacuações, puxo, tenesmo e episódios de incontinência anal. O exame proctológico demonstrou uma massa vegetan-
te a 7 cm da borda anal, aderida, com pouca mobilidade, ocupando os quatro quadrantes do reto. O anatomopatológico 
evidenciou adenocarcinoma invasivo. A melhor conduta é: 

 
A) radioquimio neoadjuvante, para redução do estadiamento tumoral e para possibilitar que a lesão seja ressecada 

através de uma retossigmoidectomia abdominal. 
B) retossigmoidectomia anterior com reconstrução primária e terapia adjuvante no pós-operatório com quimioterapia. 

Nesta localização, não há melhora dos índices de ressecção cirúrgica com a radioquimio neoadjuvante. 
C) amputação abdominoperineal de reto com colostomia definitiva. Associar terapia adjuvante no pós-operatório reduz 

as taxas de recidivas locais. 
D) retossigmoidectomia anterior com colostomia temporária em angulo hepático do colo e terapia adjuvante no pós-

operatório com quimioterapia.  
E) cirurgia de Miles sem a necessidade de adjuvância. Associar terapia adjuvante no pós-operatório não reduz as ta-

xas de recidivas locais. 
 

9. Paciente 19 anos, feminina, foi vítima de agressão corporal. Chega ao pronto-socorro com hálito etílico. Refere que 
recebeu múltiplas “pauladas” (sic) na cabeça na saída de um bar. Ao exame, apresenta PA: 120/80; FC 80 bpm, feri-
mento corto-contuso em região temporoparietal, e suas pupilas estavam isocóricas e fotorreagentes. Sem deficit sensi-
tivo nem motor. Durante o atendimento inicial, evoluiu letárgica, com rebaixamento do nível de consciência, anisocoria 
com pupila E > D e paresia a D. Mantinha-se hemodinamicamente normal e foi submetida à intubação endotraqueal pe-
la alteração do nível de consciência. A melhor hipótese diagnóstica nesse caso é: 

 

A) hematoma epidural ou extradural, pois houve um intervalo lúcido seguido de piora neurológica. A apresentação 
clássica tomográfica desta patologia tem, na maioria dos casos, aparência hipodensa em forma de lente côncavo- 
convexa na TC de crânio. 
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B) hematoma epidural ou extradural, pois houve um intervalo lúcido seguido de piora neurológica. A apresentação 
clássica desta patologia inicia-se com história de traumatismo craniano com breve perda de consciência no mo-
mento do traumatismo, seguido de um período de vigília, configurando um intervalo lúcido de algumas horas, de-
pois novo rebaixamento de consciência, por vezes, progredindo rapidamente para o coma, hemiparesia contralate-
ral e dilatação pupilar ipsilateral. 

C) hematoma epidural ou extradural, pois houve um intervalo lúcido seguido de piora neurológica. Recomenda-se ci-
rurgia para todo paciente com HED > 0,5 cm e naqueles com HED < 0,5 mm na admissão que apresentam expan-
são do hematoma. Os pacientes com hematomas > 10 cm3 devem ser operados, independente da ECG. 

D) concussão cerebral  temporal que justifica o aparecimento de sinais de hipertensão intracraniana na evolução do 
quadro. Está relacionada, na maioria dos casos, à lesão de artérias durais justapostas à tabua óssea interna pela 
fratura adjacente. 

E)  hematoma intraparenquimatoso com inundação ventricular, pois houve rápida deterioração neurológica. A lesão do 
parênquima cerebral é resultado de numerosas hemorragias de vasos corticais lesionadas durante o trauma. O 
movimento imposto ao cérebro no interior do crânio resulta em rotura de veias que atravessam entre a face super-
ficial do córtex cerebral e os seios venosos da dura-máter – “veias em ponte”. 
 

10. Enxertos e retalhos são os procedimentos mais frequentes em cirurgia plástica, sendo que seus princípios correspon-
dem à base de toda essa especialidade. Em relação aos conceitos básicos de cirurgia plástica, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) Isoenxertos são todos os enxertos nos quais o doador e o receptor é o mesmo indivíduo. Trata-se do tipo mais co-
mum de enxerto de pele. 

B) Retalhos cutâneos correspondem a transplantes nos quais há a retirada de pele (epiderme e derme) de uma de-
terminada região, denominada de área doadora, e sua posterior transferência para outra região, denominada área 
receptora, sem que haja a manutenção de uma conexão vascular com a área doadora. 

C) Homoenxertos são enxertos nos quais o doador e o receptor são indivíduos diferentes, porém pertencem à mesma 
espécie. Esses enxertos também são denominados de aloenxertos. Como exemplo, citam-se os enxertos de pele 
de cadáver, frequentemente utilizados para a cobertura temporária de queimaduras extensas. 

D) Enxertos cutâneos correspondem a transplantes nos quais há a retirada de pele (epiderme e derme) de uma de-
terminada região, denominada de área doadora, e sua posterior transferência para outra região, denominada área 
receptora, havendo a manutenção de uma conexão vascular temporária ou permanente com a área doadora. 

E) Enxertos em estampilha são enxertos de pele total cuja formação se assemelha a uma faixa. Sua obtenção ocorre 
por meio do uso de aparelhos específicos, como as facas de Humby ou Blair ou os dermátomos manuais ou elétri-
cos. Correspondem ao tipo mais usado em cirurgia plástica. Esses enxertos em estampilha apresentam um resul-
tado estético excelente. 

 
11. Paciente feminina, 48 anos, com história prévia, há nove semanas, de pancreatite aguda, refere persistência de dor 

abdominal em andar superior do abdome com irradiação para dorso, náuseas, vômitos pós-alimentares, plenitude pós-
prandial e aumento de volume em andar superior do abdome. Aos exames laboratoriais, presença de hiperamilasemia 
persistente. Realizou uma tomografia de abdome com contraste que evidenciou a presença de uma imagem cística em 
corpo de pâncreas de 8 cm, sem comunicação direta com o ducto de Wirsung, sem resíduos no seu interior e com pa-
redes de consistência firme. De acordo com o diagnóstico e o tratamento para o quadro, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 

A) Pseudocisto pancreático – Realização de drenagem percutânea por radiologia intervencionista (drenagem guiada 
por ecografia ou tomografia, por exemplo) por apresentar taxas mais baixas de recidivas e apresentar menor mor-
bidade ao paciente. 

B) Cistoadenoma pancreático – Realização de pancreatectomia corpocaudal pelo alto risco de malignização e por 
apresentar menores taxas de recidiva tumoral. Não há necessidade de realização de linfadenectomia associada. 

C) Tumor de Frantz (neoplasia epitelial papilar cística) – Realização de pancreatectomia corpocaudal com linfadenec-
tomia a D3. 

D) Pseudocisto pancreático – Realização de derivação interna cistojejunal em Y de Roux por apresentar menores ta-
xas de recidivas e melhor controle sintomático. 

E) Pseudocisto pancreático – tratamento expectante com novo exame de imagem (TAC) após seis meses, pela alta 
chance de remissão deste cisto, pois pseudocistos com tamanho menor ou igual a 8 cm, mesmo se sintomáticos, 
regridem em 70% dos casos nos primeiros seis meses. 
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12. Paciente masculino, 54 anos de idade, com queixa de pirose, dor epigástrica e plenitude pós-prandial vem ao ambula-
tório trazendo resultado de EDA que realizou há uma semana. Nega comorbidades, nega uso de medicação e nega ci-
rurgias prévias. Resultado da EDA: esofagite grau B (classificação de Los Angeles) e esôfago de Barrett, com displasia 
de baixo grau, acometendo toda a circunferência do órgão, com 2,5 cm de extensão. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A ressecção esofágica para esôfago de Barrett é recomendada para pacientes nos quais se encontra displasia de 
baixo grau. Os dados patológicos de espécimes cirúrgicos demonstram um risco de 40% de adenocarcinoma no 
foco da displasia de baixo grau. O paciente deste caso deve ser submetido à ressecção esofágica – esofagectomia 
total com esofagojejunoanastomose em Y de Roux. 

B)  Como o paciente apresenta Barret de baixo grau e curto (menor que 3 cm), o ideal é acompanhamento endoscópi-
co de 6 em 6 meses associado a tratamento com pró-cinético e inibidor de bomba de prótons em dose plena por 90 
dias. O tratamento cirúrgico não está indicado neste caso. 

C)  A terapia ablativa para o esôfago de Barrett é uma opção de tratamento inicial que tem ganhado adeptos em al-
guns poucos centros nos EUA. Ela foi proposta em especial para pacientes apenas com displasia de baixo grau, 
sendo contraindicada em Barret com displasia de alto grau. A terapia fotodinâmica (PDT) é o mais comum método 
ablativo usado. Neste caso apresentado, poderia ser realizada como a melhor opção terapêutica. 

D)  O esôfago de Barrett (EB) é uma condição adquirida e que representa o estágio avançado da DRGE. É definido 
pela presença de mucosa escamosa em esôfago distal, visível na endoscopia digestiva alta, de qualquer extensão, 
e que a biópsia demonstra metaplasia gástrica especializada, confirmada pela presença de células de Cajal. Diante 
de um paciente com esôfago de Barrett, como o do caso, com displasia de baixo grau, a conduta adequada é a ci-
rurgia antirrefluxo, portanto fundoplicatura. 

E) O esôfago de Barrett (EB) é uma condição adquirida e que representa o estágio avançado da DRGE. É definido pe-
la presença de mucosa colunar em esôfago distal, visível na endoscopia digestiva alta, de qualquer extensão, e 
que a biópsia demonstra metaplasia intestinal especializada, confirmada pela presença de células caliciformes. Di-
ante de um paciente com esôfago de Barrett, como o do caso, com displasia de baixo grau, a conduta adequada é 
a cirurgia antirrefluxo, portanto, fundoplicatura. 

 
13. Paciente masculino, 25 anos, vítima de colisão frontal auto X anteparo; motorista, sem cinto de segurança, deu entrada 

na sala de emergência trazido pelo Siate. A equipe de resgaste refere que o trauma foi de alta energia, houve óbito no 
local (o passageiro do mesmo automóvel) e que a extricação do paciente do veículo foi demorada. Paciente dá entrada 
no serviço sonolento, PA: 80/40; FC: 130 bpm, hipocorado e com dor abdominal em baixo ventre, exame de tórax e 
membros sem alterações. Após reanimação volêmica, o paciente persiste com sinais de choque. Foi realizado um la-
vado peritoneal diagnóstico na sala de emergência com o seguinte resultado: hemácias: 88.000 mm3; leucócitos 380 
mm3; ausência de fibras e pesquisa Gram com cultura negativa. O provável diagnóstico e tratamento neste momento 
para o caso acima são, respectivamente: 

 

A) fratura do anel pélvico – fixação externa ou angioembolização, sendo possível utilizar o balão intra-aórtico, se pre-
sente no serviço, para auxílio no controle do sangramento pélvico. 

B) trauma abdominal – laparotomia exploradora, pois o LPD foi positivo, 88.000 hemácias é sugestivo de sangramento 
intra-abdominal. 

C) traumatismo crânio encefálico – craniotomia e drenagem de hematoma epidural. 
D) traumatismo crânio encefálico – passagem de balão intra-aórtico na sala de emergência o mais precocemente pos-

sível, para manter pressão de perfusão cerebral adequada. 
E) trauma abdominal – laparotomia exploradora, pois o LPD apresentou resultado indeterminado. 
 

14. Paciente feminina, 47 anos, com história de melena e hematêmese há 60 minutos, chega ao pronto atendimento pálida 
++/4, PA: 80/40, FC: 110bpm e presença de melena ao toque retal. Foi submetida a reposição volêmica com estabiliza-
ção do quadro e encaminhada para endoscopia digestiva alta, que mostrou presença de úlcera de antro com sangra-
mento ativo “em babação”. Considerando a classificação de Forrest dessa úlcera e o risco de recorrência de sangra-
mento em percentual, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) IA – 85 a 90%. 
B) IIA – 40 a 50%. 
C) IB – 15 a 20%. 
D) IIC – 5 a 10%. 
E) IA – 5 a 10%. 
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15. Paciente feminina foi submetida a uma colectomia esquerda há 18 horas. Os primeiros exames, realizados ainda na UTI, 
apresentam normalidade no hemograma, ionograma e coagulograma. A paciente está hemodinamicamente estável, com si-
nais vitais mantidos e um fluxo urinário pela sonda de Foley de 80 ml/h de urina clara. No entanto, a paciente apresentou-se 
febril, com temperatura de 39 oC. Medidas terapêuticas foram tomadas e a paciente evoluiu com normalização da temperatu-
ra, até que, no terceiro dia de pós-operatório, apresentou outro pico de 39 oC, seguido de calafrios. Considerando os picos 
febris para esse caso clínico, assinale a alternativa com as hipóteses diagnósticas mais apropriadas. 

 

A) Primeiro pico febril: atelectasia; segundo pico febril: pneumonia. 
B) Primeiro pico febril: infecção urinária; segundo pico febril: infecção de cateter central. 
C) Primeiro pico febril: pneumonia; segundo pico febril: infecção de sítio cirúrgico. 
D) Primeiro pico febril: infecção de parede abdominal; segundo pico febril: pneumonia. 
E) Primeiro pico febril: atelectasia; segundo pico febril: infecção urinária. 
 

16. Paciente feminina, 24 anos de idade, há duas semanas cita dor em região perianal, aumento de volume e calor local. 
Refere piora dos sintomas na última semana. Nos últimos três dias, momento em que houve drenagem de secreção 
purulenta espontânea por orifício perianal, houve melhora parcial do quadro. Ao exame proctológico: plicomas perianais 
de grande volume, três orifícios fistulosos perianais localizados dois orifício lateral esquerdo e um em linha média pos-
terior. Anuscopia: fissura anal em linha média posterior e lateral esquerda do canal anal, mucosa do reto inferior friável 
com hiperemia significativa. Em relação ao quadro clínico, assinale a CORRETA. 

 

A) Doença de Crohn (DC) deve ser levada em conta como o principal diagnóstico desta paciente, uma vez que, como 
doença anal e perianal, a DC manifesta-se por fissuras e fístulas. As fissuras anais na DC geralmente são laterais, 
em oposição às medianas na doença idiopática, e sua base usualmente é mais profunda. A importância de se re-
conhecer de imediato uma fissura por DC evita um procedimento cirúrgico inadequado. 

B) Hidradenite supurativa perianal complicada é a principal hipótese diagnóstica. A hidradenite é uma doença que 
acomete preferencialmente áreas intertriginosas.  A teoria mais aceita atualmente diz que a doença surge devido a 
uma obstrução do folículo piloso, o que leva ao acúmulo de sebo e suor e, como consequência, à inflamação dessa 
região e desenvolvimento de fístulas e abscessos anais. 

C) Retocolite ulcerativa (RCU) deve ser levada em conta como o principal diagnóstico desta paciente, uma vez que, 
como doença anal e perianal, a RCU manifesta-se por fissuras e fístulas. As fissuras anais na RCU geralmente são 
laterais, em oposição às medianas na doença idiopática, e sua base usualmente é mais profunda. A importância de 
se reconhecer de imediato uma fissura por RCU evita um procedimento cirúrgico inadequado. 

D)  Linfoma intestinal que evoluiu com fístula perianal. Os linfomas intestinais frequentemente evoluem com fissuras e 
fístulas perianais. Não existe localização mais comum das fístulas no linfoma, podendo acometer qualquer qua-
drante perianal. 

E) Blastomicose intestinal é a principal hipótese diagnóstica. A blastomicose intestinal é uma doença causada pela 
ação do fungo Paracoccidioides brasiliensis. O acometimento intestinal isolado é muito comum e se manifesta por 
quadros de abscessos e fístulas perianais. 

 
17. Os tumores neuroendócrinos são tumores raros que exibem fenótipo neural, tais como a produção de neuropeptídios e 

vesículas secretórias. Em relação aos tumores neuroendócrinos pancreáticos TNEP, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A ausência de supressão da insulina na presença de hiperglicemia confirma a presença de insulinoma secretor de 
insulina. 

B) Os gastrinomas são TNEP que secretam gastrina e precursores da gastrina, os quais mimetizam a ação da gastri-
na normalmente secretada pelas células G do antro gástrico, causando uma síndrome conhecida como síndrome 
de Zolinger Ellison. Estes tumores frequentemente são identificados em localização não pancreática, como estô-
mago, vias biliares e fígado. 

C) A tríade de Whipple continua sendo a base para a suspeita do insulinoma. Essa tríade é caracterizada por sinto-
mas de hipoglicemia, glicemia < ou igual a 40mg/dl e melhora dos sintomas com administração de glicose. O con-
senso europeu sobre TNEP definiu vários critérios para o diagnóstico do insulinoma. Um desses critérios é o valor 
de peptídeo C > ou igual a 200pmol/L. 

D) O gastrinoma apresenta baixa taxa de malignidade, em torno de 10 a 20%, e em média apenas 5% dos pacientes 
apresentam metástase hepática na ocasião do diagnóstico. 

E) A presença ou não de metástase hepática é o fator prognóstico mais importante do gastrinoma. A taxa de sobrevi-
da em 10 anos está diretamente relacionada à presença ou não de metástases. Outros fatores de mau prognóstico 
são tumores múltiplos, maiores que 5 cm e de localização não pancreática. 
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18. Em relação à anatomia da região inguinal, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O ligamento pectíneo, também conhecido como ligamento de Cooper, são fibras aponeuróticas que se continuam 
lateralmente ao ligamento lacunar ao longo da linha pectínea do púbis. É formado pelo espessamento do periósteo 
e pela fáscia ao longo do ramo superior e interno do púbis. Forma a borda posterior do canal femoral. 

B) Os limites do trígono de Hasselbach são borda lateral do músculo reto abdominal, vasos epigástricos superiores e 
ligamento de Cooper. 

C) O ligamento inguinal ou de Poupart é um espessamento da aponeurose lateral do músculo oblíquo interno, for-
mando o limite lateral do trígono de Hasselbach. 

D) O funículo espermático corre obliquamente em direção inferior e medial no canal inguinal e emerge através do anel 
inguinal superficial, que é uma abertura triangular na aponeurose do músculo oblíquo interno. 

E) O canal inguinal nas mulheres é mais largo que no homem e as hérnias inguinais são muito mais frequentes nas 
mulheres. Na mulher, o canal dá passagem ao ligamento redondo do útero, vasos que o acompanham e ao nervo 
ileoinguinal. 

 
19. Recém-nascido masculino de quatro dias de vida, nascido a termo, dá entrada no pronto-socorro com início de vômitos 

biliosos, súbita queda do estado geral e sinais de choque. Mãe refere ausência de intercorrências no pré- natal e no 
parto. No pronto-socorro foi iniciada reposição volêmica com SF 0,9% 10 ml/Kg, sem melhora do quadro clínico. O 
plantonista passou sonda nasogástrica, que apresentou débito sanguinolento (sangue vivo e com pouco muco). A se-
guir, o raio-X de abdome. Assinale a alternativa com o diagnóstico, a imagem radiológica e tratamento mais adequado, 
respectivamente.  

 

 

 

A) Atresia duodenal – sinal de dupla bolha (estômago e bulbo duodenal sem ar distal) – tratamento clínico; manter 
SNG e encaminhamento para UTI para estabilização do quadro.  

B) Volvo de intestino médio – sinal da dupla bolha com gás intestinal distal – laparotomia exploradora imediata. 
C) Apendicite Aguda – sinal de Rovsing ao raio-X – laparotomia exploradora imediata. 
D) Doença de Hirshiprung – sinal da Seda ao raio-X –  laparotomia exploradora imediata. 
E) Enterocolite necrotizante – pneumatocele ao raio-X – laparotomia exploradora imediata. 
 

20. Paciente masculino, 25 anos, foi submetido à correção cirúrgica de hérnia inguinal. O cirurgião refere em conversa no 
pós-operatório com o paciente que a sua hérnia era indireta. De acordo com esse tipo de hérnia, assinale a alternativa 
CORRETA com relação à anatomia do saco herniário. 

    
A) Medial aos vasos epigástricos superiores e anteromedial aos elementos do cordão espermático; é uma hérnia con-

gênita por persistência do conduto peritoniovaginal. 
B) Medial aos vasos epigástricos inferiores e posterolateral aos elementos do cordão espermático; é uma hérnia ad-

quirida por aumento da pressão intra-abdominal e fraqueza da parede posterior. 
C) Lateral aos vasos epigástricos superiores e anterolateral aos elementos do cordão espermático; é uma hérnia ad-

quirida por aumento da pressão intra-abdominal e fraqueza da parede posterior. 
D) Lateral aos vasos epigástricos inferiores e anteromedial aos elementos do cordão espermático; é uma hérnia con-

gênita por persistência do conduto peritoniovaginal. 
E) Lateral aos vasos epigástricos inferiores e posterolateral aos elementos do cordão espermático; é uma hérnia con-

gênita por persistência do conduto peritoniovaginal. 
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21. Em relação à dissecção aórtica, o tratamento cirúrgico está indicado para pacientes: 
 

A) tipo II de DeBakey, crônica, com aneurisma de 4,5 cm. 
B) tipo A de Stanford, aguda, com insuficiência aórtica. 
C) tipo B de Stanford, aguda, sem dor. 
D) tipo B de Stanford, crônica, com aneurisma de 5,5 cm 
E) tipo A de Stanford, crônica, sem dilatação. 

 
22. Paciente masculino, 27 anos foi submetido à colectomia direita por adenocarcinoma de cólon direito, com reconstrução 

primária através de ileotransversoanastomose. Durante a indução anestésica, o paciente broncoaspirou. No quinto dia 
de pós-operatório, permanece em UTI sob ventilação pulmonar mecânica. O plantão da cirurgia geral foi chamado para 
avaliação na UTI porque o paciente apresentou saída de 550 ml de líquido bilioso pela ferida operatória nas últimas 24 
horas. Dados vitais no momento da avaliação pela equipe da cirurgia geral: PA: 100/60  sem uso de droga vasoativas; 
FC: 104; T: 37,9; diurese: 60 ml/h. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Quadro de fístula da anastomose gastrointestinal (ileotransversoanastomose), podendo ser realizado tratamento 
não cirúrgico com: suporte nutricional com nutrição parenteral total, jejum VO, curativo a vácuo na parede abdomi-
nal, por se tratar de uma fístula de baixo débito (< 1000 ml/24h). 

B) Quadro de fístula da anastomose gastrointestinal (ileotransversoanastomose), e como o paciente encontra-se he-
modinamicamente estável e com a fístula orientada, a melhor conduta em fístulas de pacientes oncológicos é o tra-
tamento clínico com antibioticoterapia e jejum VO. O tratamento cirúrgico no paciente oncológico aumenta a mor-
bimortalidade. 

C) Quadro de coleperitônio pelo aspecto da drenagem – secreção biliosa pela ferida operatória. Colecistite aguda aliti-
ásica complicada é uma possibilidade diagnóstica. O tratamento cirúrgico através de colecistectomia deverá ser re-
alizado após a melhora do quadro pulmonar e das condições hemodinâmicas. 

D) Quadro de fístula da anastomose gastrointestinal (ileotransversoanastomose). A composição hidroeletrolítica deste 
líquido que está sendo exteriorizada pela ferida operatória é: Na+: 60 mEq/L; K+: 10 mEq/L; HCO3: 100 mEq/L e 
Cl-:20 mEq/L.  

E) Quadro de fístula da anastomose gastrointestinal (ileotransversoanastomose) de alto débito, sem possibilidade de 
tratamento conservador, sendo necessário laparotomia exploradora de imediato. 
 

23. Paciente masculino de 25 anos, em exame admissional em uma empresa, foi submetido a raio-X de tórax. O paciente é 
assintomático, nega história de tabagismo e sem antecedentes de doença pulmonar. O raio-X de tórax mostra a pre-
sença de um nódulo pulmonar de 1,0 cm sem calcificação, situado cerca de 4 cm distante da pleura visceral, no lobo 
superior direito. A tomografia computadorizada mostra que o nódulo tem bordas lisas, regulares e nenhuma calcifica-
ção. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O paciente apresenta um nódulo pulmonar benigno. Portanto, esse paciente deve ser submetido apenas a acompanha-
mento radiológico anual por dois anos. Nódulos benignos são nódulos menores do que 1 cm, bem delimitados,  não cal-
cificados e em pacientes com idade inferior a 40 anos e sem fatores de risco, como o do caso apresentado. 

B) O paciente apresenta um nódulo pulmonar indeterminado. Nódulos indeterminados são nódulos menores que 1 cm, com 
localização em lobo superior pulmonar e sem calcificação. Deve-se realizar broncoscopia com biópsia neste momento. 
O acompanhamento radiológico é arriscado, devendo ser evitado nos nódulos indeterminados pelo alto risco de serem 
neoplasias malignas pulmonares.  

C) O paciente apresenta um nódulo pulmonar indeterminado. Nódulos indeterminados são nódulos menores que 1 cm, com 
localização em lobo superior pulmonar e sem calcificação. Deve-se realizar toracotomia com exérese completa do nódu-
lo e avaliação anatomopatológica neste momento. 

D) O paciente apresenta um nódulo pulmonar benigno. Portanto, esse paciente deve ser submetido apenas a acompanha-
mento radiológico trimestral por dois anos. Nódulos benignos são nódulos menores do que 1,5 cm, bem delimitados, 
calcificados e em pacientes com idade inferior a 35 anos e sem fatores de risco, como o do caso apresentado. 

E) O paciente apresenta nódulo de tuberculose pulmonar. Não há necessidade de seguir com a investigação diagnóstica. 
Neste momento, o ideal é iniciar o tratamento clínico para tuberculose. 
 

24. Já se foram os tempos em que o cirurgião se restringia aos aspectos técnicos apenas do ato operatório. Hoje, um bom 
cirurgião deve estar envolvido em todas as fases relacionadas à cirurgia. Em relação ao pré, per e pós-operatório, assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 
A) A tricotomia, quando possível, deve ser feita em ambiente domiciliar pelo próprio paciente, 24 horas antes do ato opera-

tório. Essa técnica reduz o ingresso de micro-organismos no sítio cirúrgico, reduzindo, assim, o risco de desenvolvimento 
de infecções da ferida operatória. 
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B) Paciente ASA II é o paciente que apresenta distúrbio sistêmico de grau leve, como consequência do processo que moti-
vou a operação ou de doenças associadas. Ou seja, alteração sistêmica leve ou moderada relacionada com patologia ci-
rúrgica ou enfermidade geral. 

C) Embolia gasosa é uma complicação grave no pós-operatório. O quadro clínico simula uma embolia pulmonar e pode 
ocorrer nas infusões venosas com frascos de vidro, principalmente se sob pressão. Uma das medidas de profilaxia é, ao 
introduzir ou retirar cateteres na veia cava superior, fazer essa retirada com o paciente na posição sentada. 

D) A colecistite aguda alitiásica representa cerca de 5 a 10% do total das colecistites. Ocorre com menos frequência em 
pacientes traumatizados e sua incidência é maior em pacientes jovens, do sexo feminino e com uma taxa de mortalidade 
menos elevada. 

E) Nos pacientes submetidos à raquianestesia existe uma vasoconstrição na região anestesiada e um consequente au-
mento relativo da volemia, que causa, em geral, picos hipertensivos logo após a indução anestésica. 
 

25. Um homem de 40 anos foi vítima de assalto na saída de uma festa. O assaltante o golpeou com um canivete na porção 
anterior do tórax, próximo à região esternal. Foi solicitado atendimento pré-hospitalar, que chegou no local em quatro 
minutos para início do atendimento. Verificou-se que o paciente estava com a pressão arterial de 70/35 mmHg, fre-
quência cardíaca de 145 bpm, a traqueia estava posicionada na linha média e a ausculta pulmonar com murmúrio vesi-
cular presente bilateralmente. A pressão venosa central na chegada ao hospital era de 15 cm de H2O. O diagnóstico 
mais provável é: 

 

A) hemotórax maciço. 
B) tórax instável. 
C) tamponamento cardíaco. 
D) pneumotórax aberto. 
E) pneumotórax hipertensivo. 

 
26. Paciente masculino, com 64 anos, tabagista e etilista crônico. Refere história de emagrecimento de 9 kg nos últimos 

seis meses. Vem ao ambulatório porque ficou preocupado por estar com rouquidão persistente, sem melhora do qua-
dro. Já fez uso de anti-inflamatório que o médico da unidade de saúde prescreveu, sem melhora do quadro. Ao exame 
você observa hiperceratose em região palmar e região plantar. Ele traz exame contrastado de esôfago realizado há um 
mês, com a imagem a seguir:  

 

    
    

Assinale a alternativa CORRETA referente ao diagnóstico e tratamento. 
 

A) Adenocarcinoma de esôfago. A radiografia contrastada do esôfago confirma essa impressão diagnóstica: no terço 
médio do esôfago, observa-se lesão tipo maçã mordida. A presença de rouquidão não determina irressecabilidade, 
sendo a esofagectomia total  a opção terapêutica mais adequada neste caso.  

B) Câncer epidermoide de esôfago. A presença de rouquidão não indica irressecabilidade. A esofagogastroplastia 
trans-hiatal com anastomose cervical é procedimento de eleição para o caso.  

C) Adenocarcinoma de esôfago. Tilose herdada, herança autossômica dominante com hiperqueratose das palmas das 
mãos e das plantas dos pés esta associada à adenocarcinoma de esôfago. Esofagectomia total com reconstrução 
com tubo gástrico e anastomose cervical é a melhor opção neste momento para este paciente. 
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D) Câncer epidermoide de esôfago. A radiografia contrastada do esôfago confirma essa impressão diagnóstica: no 
terço médio do esôfago, observa-se lesão estenosante e infiltrante. A presença de rouquidão persistente é compa-
tível com invasão do nervo laríngeo recorrente, portanto, paciente inoperável. A passagem de prótese endoscópica 
é uma possibilidade terapêutica possível neste caso. 

E) Adenocarcinoma de esôfago. A escolha do tratamento para o câncer de esôfago deve ser guiada pela ressecabili-
dade do tumor e pela avaliação do risco cirúrgico. O paciente do caso está em estágio II, devendo, portanto, ser 
submetido a tratamento paliativo com radio e quimioterapia. Os agentes quimioterápicos de escolha neste estágio 
são 5 fluoracil e cisplatina. 
 

27. Mãe vem ao pronto atendimento com lactente masculino de seis meses, que apresentou início súbito de vômitos, dis-
tensão abdominal e parada de flatos e fezes. Ao exame físico: fossa ilíaca direita vazia à palpação. Mãe refere história 
de IVAS há aproximadamente sete dias. A causa mais frequente de abdome agudo oclusivo nesta fase é: 

 

A) Hérnia inguinal encarcerada. O sinal de Dance, característico nas crianças com abdome agudo oclusivo por hérnias en-
carceradas, consiste na detecção da fossa ilíaca direita vazia a palpação, pois parte do cólon direito, na maioria das ve-
zes, está dentro do saco herniário. 

B) Obstrução duodenal. O diagnóstico da obstrução duodenal será confirmado pela ultrassonografia (imagem em al-
vo) e, se necessário, pelo enema opaco, demonstrando a falha de enchimento intraluminar (imagem em taça ou 
casca de cebola). 

C) Enterocolite necrotizante (ECN). Infecção de vias aéreas é o principal fator de risco neste grupo de crianças. Pneumato-
se intestinal e presença de gás na veia porta são sinais indicativos de ECN (presente em 40 a 90% dos casos).  

D) Doença de Hirschsprung. Também chamada de aganglionose esofágica congênita e megaesôfago aganglionar, consiste 
em uma afecção congênita relativamente comum, que se caracteriza pela falta das células ganglionares nos plexos in-
termuscular (Auerbach) e submucoso esofágicos, resultante de uma alteração do desenvolvimento do sistema nervoso. 

E) Invaginação intestinal. A maioria dos pacientes apresenta antecedente recente ou se encontra na vigência de infecção 
de vias aéreas superiores. Admite-se que essas infecções virais tenham papel etiológico, por determinar a hipertrofia de 
nódulo linfoide da submucosa do ileoterminal, que atuaria como ponto desencadeante da invaginação. 
 

28. Analise as alternativas quanto à dissecção linfonodal nas neoplasias gástricas: 
 

I. A linfadenectomia D1 representa a principal abordagem para a maioria dos tumores gástricos, comumente diagnos-
ticados em estádios localmente avançados da doença, enquanto dissecções mais limitadas ficariam restritas aos 
poucos casos de tumores T1N0 diagnosticados. 

II. A dissecção linfonodal D1 envolve as cadeias linfáticas 1 a 7 para a gastrectomia total ou as cadeias 1, 3, 4sb, 4d, 
6 e 7 para a gastrectomia distal, enquanto a dissecção linfonodal D2 inclui níveis descritos para D1, somando-se as 
cadeias 8a, 9, 10, 11p, 11d e 12a para gastrectomia total ou 8a, 9, 11p e 12a  para a gastrectomia distal. 

III. Dissecções linfonodais mais extensas, envolvendo as cadeias para-aórticas, não demonstraram benefício adicional 
à dissecção D2 padrão, além de se associarem a um maior risco de complicações cirúrgicas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas somente II e III. 
B) Estão corretas I, II e III. 
C) Está correta somente III. 
D) Está correta somente II. 
E) Estão corretas somente I e III. 

 
29. Homem, 58 anos de idade, proveniente do norte do Paraná, vem ao ambulatório de cirurgia geral com queixa de oito 

anos de disfagia progressiva. Refere que nos últimos meses tem dificuldade para ingerir até líquidos. Cita regurgitação 
e emagrecimento de 9 kgs.  Ao exame físico: bom estado geral, IMC = 17,5 kg/m², frequência cardíaca de 60 batimen-
tos/minuto, pressão arterial = 130 x 70 mmHg, frequência respiratória = 16 movimentos/minuto. A radiografia contrasta-
da do esôfago revelou esôfago com 5 cm de diâmetro transverso e afilamento da transição esofagogástrica. Assinale a 
alternativa CORRETA referente ao provável diagnóstico, definição conceitual e tratamento do caso apresentado. 

 

A) Acalásia do esfíncter inferior do esôfago. Os achados clássicos da acalasia são peristalse intensa primária esofági-
ca, contração inadequada e redução do tônus do EEI. As amplitudes de contração são tipicamente altas e podem 
ser repetitivas. A pressão no EEI esta geralmente reduzida. O tratamento para este paciente é a cardiomiectomia 
de Heller Pinotti e válvula antirrefluxo. 

B) Acalásia do esfíncter inferior do esôfago. Os achados clássicos da acalasia são ausência de peristalse primária 
esofágica, relaxamento inadequado e aumento do tônus do EEI. As amplitudes de contração são tipicamente bai-
xas (10 a 40 mmHg) e podem ser repetitivas. A pressão no EEI está geralmente elevada, mas pode ser normal (10 
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a 45 mmHg) em mais da metade dos pacientes.  O tratamento para este paciente é a cardiomiectomia de Heller 
Pinotti e válvula antirrefluxo. 

C) Espasmo difuso do esôfago. O critério manométrico é a presença de contrações aperistálticas em mais de 20% das 
deglutições; além disso, as ondas de pressão podem apresentar três ou mais picos, ser repetitivas e ter duração 
aumentada. O EEI pode mostrar contrações espontâneas e relaxamento incompleto. O aspecto radiológico do caso 
é o de espasmo difuso esofágico – esôfago em saca-rolhas. O tratamento neste grau é medicamentoso, com blo-
queadores do canal de cálcio. 

D) Doença do refluxo gastroesofágico; manometria demonstra hipotonia de EEI, relaxamentos espontâneos, transitó-
rios e completos do EEI. O tratamento é a hiatoplastia e válvula antirrefluxo neste caso. 

E) Estenose benigna do esôfago distal; o aspecto radiológico em bico de pássaro é patognomônico de estenose be-
nigna, não necessitando complementação manométrica. O tratamento desta estenose grau III é a dilatação endos-
cópica. 
 

30. Com relação ao suporte nutricional no paciente politraumatizado, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A terapia nutricional especializada deverá iniciar-se após a estabilização neurológica, ou seja, em pacientes poli-
traumatizados com TCE associado, o suporte nutricional deverá iniciar-se após melhora dos valores da escala de 
Glasgow, sendo contraindicada em pacientes com Glasgow menor que 7. Pacientes com TCE devem ser preferen-
cialmente nutridos, após melhora de dano neurológico, com TNP. 

B) É medida prioritária e deve ser iniciada independente da instabilidade hemodinâmica, sobretudo se o suporte for 
por meio de nutrição parenteral total, pois a NPT auxilia na melhora dos parâmetros cardiovasculares. 

C) A terapia nutricional especializada, terapia nutricional parenteral (TNP) ou terapia nutricional enteral (TNE), está in-
dicada precocemente nos casos de trauma moderado (ISS > 16 e ≤ 20) e grave (ISS > 20). O suporte nutricional 
objetiva reduzir o catabolismo decorrente do trauma e impedir a deterioração celular corporal. 

D)  A glutamina é considerada um nutriente essencial em pacientes politraumatizados por reduzir os níveis de IgA in-
testinal. A glutamina é um imunomodulador no trauma. O uso precoce de glutamina (0,5g/kg-1dia) durante a res-
suscitação de pacientes com trauma grave diminuiu a distensão abdominal e intolerância à TNE. 

E) Pacientes com TCE e lesão de medula apresentam divergentes necessidades energéticas. Enquanto aqueles com 
trauma raquimedular têm aumento do gasto energético, chegando às vezes até a dobrá-lo, os com TCE apresen-
tam tipicamente queda do gasto energético. Assim, pacientes com tetraplegia apresentam gasto energético 20%-
40% acima do basal e devem receber entre 20-22 kcal/dia. 
 

31. Paciente masculino, 23 anos de idade, previamente hígido, refere, há um dia, início insidioso de dor em região epigás-
trica com irradiação para fossa ilíaca direita, associada à náusea, vômito, inapetência e febrícula de 37,9. Cita leve dis-
tensão abdominal e parada de eliminação de flatos e fezes há um dia. De acordo com o caso clínico, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 

A) Diagnóstico provável de apendicite aguda. Apagamento do músculo psoas e sinal de dupla bolha de ar na projeção 
do apêndice são sinais importantes radiológicos de apendicite que devem ser procurados, todavia, quando encon-
trados, não podem fechar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo necessários outros exames complementares. 

B) Diagnóstico provável de apendicite aguda. Sinais clássicos devem ser procurados, como o descrito por McBurney e 
que é caracterizado por descompressão dolorosa à palpação profunda do ponto entre a espinha ilíaca anterossu-
perior e a cicatriz umbilical. Outro sinal bastante frequente é o sinal de Rovsing, que é caracterizado por dor no 
quadrante inferior direito quando se exerce pressão no abdome a partir do quadrante inferior esquerdo. 

C) Diagnóstico provável de apendicite aguda. Atualmente, a ressonância magnética de abdome é considerada gold 
standard (padrão ouro) para o diagnóstico radiológico de apendicite. Ela apresenta sensibilidade de 100%, especi-
ficidade de 95%, valor preditivo positivo de 97%, negativo de 100% e acurácia de 98%. 

D) Diagnóstico provável de apendicite aguda. Sinal bastante frequente na apendicite aguda é o sinal de Rovsing, que 
é a dor à compressão da FID enquanto o paciente eleva o membro inferior esticado. E o sinal de Lapinsky, que é a 
dor na FID que piora com a tosse. 

E) Diagnóstico provável de coleciscite aguda. Além do sinal clássico de Murphy, deve-se pesquisar neste caso o sinal 
de Lenander, que é a diferença das temperaturas axilar e retal maior que um grau. 

 
32. Em relação à técnica denominada controle de danos – damage control, utilizada em politraumatizados, assinale a alter-

nativa CORRETA. 
 

A) A tática de “controle de danos” pode ser empregada apenas quando existem grandes traumas vasculares abdomi-
nais, sendo contraindicada na cirurgia torácica pelo alto risco de hipertensão pulmonar e redução de débito cardía-
co quando se realiza o empacotamento torácico com compressas. 

B) Identificamos em geral um tempo único na cirurgia de “controle de danos”: operação definitiva com controle da he-
morragia e contaminação, realização de reconstruções vasculares e gastrointestinais neste primeiro tempo e fe-
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chamento definitivo da parede abdominal. A prioridade neste tempo cirúrgico é a reconstrução anatômica. O paci-
ente é encaminhado para UTI após essa cirurgia e deverá somente ser reabordado cirurgicamente se houver piora 
dos parâmetros fisiológicos.  

C) Durante uma laparotomia abreviada, em casos de traumas complexos abdominais, várias manobras cirúrgicas para 
acesso ao retroperitônio e controle inicial do sangramento devem ser realizadas. Uma delas é a manobra de Cattel 
Braach. O cólon esquerdo, o baço, a cauda e o corpo do pâncreas são rebatidos medialmente, sendo bem visuali-
zada a aorta suprarrenal, o tronco celíaco, os vasos renais e a artéria mesentérica superior proximal, permitindo o 
controle vascular proximal. 

D) Hematomas de zona III retroperitoneais em trauma contuso abdominal associados à fratura pélvica devem sempre 
ser explorados cirurgicamente para realização de controle de danos locais. A melhor técnica de controle de danos 
da região pélvica é a realização da exploração cirúrgica local com identificação e dissecção dos vasos lombares e 
sacrais com rafia vascular local. 

E) No caso do trauma abdominal grave, consiste em uma laparotomia abreviada para prevenir a instalação da tríade 
letal: acidose metabólica, coagulopatia e hipotermia. Atualmente, discute-se o quarteto letal, em que entra a hemo-
diluição iatrogênica resultado da reanimação volêmica agressiva. Existem dois tipos de coagulopatia: a decorrente 
do próprio trauma (coagulopatia traumática) e a decorrente da hemodiluição (coagulopatia iatrogênica). 

 
33. Paciente submetido à correção de convencional de aneurisma de aorta abdominal com prótese aorto-bi-ilíaca, apresen-

tando infecção na prótese. Qual procedimento deve ser indicado?  
 

A) Retirada cirúrgica simples. 
B) Preservação da prótese + debridamento e drenagem. 
C) Reconstrução in situ. 
D) Retirada da prótese + derivação arterial extra-anatômica. 
E) Tratamento clínico. 

 
34. Levando em conta apenas a propedêutica clínica (anamnese e exame físico), assinale a alternativa CORRETA em 

relação ao diagnóstico para cada um dos casos a seguir: 
 

Caso 1: Paciente com história de infarto agudo do miocárdio recente com queixa de dor abdominal difusa tipo cólica, 
seguida por náusea e vômito, intensa e de início súbito. 
Caso 2: Paciente idoso com história de trombose de membros inferiores refere dor abdominal vaga, de início insidioso, 
inapetência, náuseas e vômitos. Refere eliminação de fezes com sangue há dois dias. Ao exame, abdome distendido e 
RHA diminuídos. 
Caso 3: Paciente cardiopata em uso de digitálicos refere início de dor abdominal de moderada intensidade difusa asso-
ciada à melena há três dias. Ao exame, abdome distendido e pouco doloroso a palpação. 
Caso 4: Paciente com dor abdominal em cólica localizada em abdome superior, associada a náuseas e vômitos bilio-
sos. Refere emagrecimento e alívio dos sintomas em decúbito lateral esquerdo. Refere tratamento cirúrgico ortopédico 
para escoliose, permanecendo longo período em decúbito dorsal. 

 

A) Caso 1: trombose arterial mesentérica; Caso 2: embolia arterial intestinal; Caso 3: isquemia mesentérica não oclu-
siva; Caso 4:  síndrome da artéria mesentérica superior. 

B) Caso 1: embolia arterial intestinal; Caso 2: trombose arterial mesentérica; Caso 3: isquemia mesentérica não oclu-
siva; Caso 4: síndrome da artéria mesentérica superior. 

C) Caso 1: isquemia mesentérica não oclusiva; Caso 2: síndrome da artéria mesentérica superior; Caso 3: embolia ar-
terial intestinal; Caso 4: trombose arterial mesentérica. 

D) Caso 1: trombose venosa mesentérica; Caso 2: síndrome da artéria mesentérica superior; Caso 3: embolia arterial 
intestinal; Caso 4: trombose arterial mesentérica. 

E) Caso 1: embolia arterial intestinal; Caso 2: trombose arterial mesentérica; Caso 3: síndrome da compressão do 
tronco celíaco; Caso 4:  síndrome da artéria mesentérica superior. 

 
35. Paciente masculino, 74 anos de idade, foi internado há três meses por quadro de pneumonia, necessitando tratamento 

intra-hospitalar por sete dias, com antibioticoterapia endovenosa. Vem hoje ao ambulatório de cirurgia geral com histó-
ria de disfagia, regurgitação e refere episódios esporádicos “de ficar esgasgado com tudo que engole”(sic). O paciente 
refere emagrecimento significativo no último ano. Ao exame físico, o paciente apresenta caquexia importante. Assinale 
a alternativa CORRETA referente ao provável diagnóstico e conceitos associados. 

 

A) Divertículo de Zenker, que é um divertículo faringoesofágico. Trata-se da herniação da mucosa faríngea que se protrui 
através de um defeito muscular na parede faríngea posterior logo acima do músculo cricofaríngeo. Trata-se de um diver-
tículo falso, pois é constituído somente de mucosa. O tratamento ideal para este paciente é diverticulopexia e miotomia 
do músculo cricofaríngeo. 
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B) Divertículo de Zenker . Trata-se da herniação da mucosa, submucosa e cama muscular esofágica que se protrai através 
de um defeito muscular na parede faríngea anterior, logo acima do músculo cricofaríngeo. Trata-se de um divertículo 
verdadeiro, pois é constituído de mucosa e camada muscular. O tratamento ideal para este paciente é diverticulopexia e 
miotomia do músculo cricofaríngeo. 

C) Adenocarcinoma de esôfago. Como o paciente não tem condições clínicas para realização de esofagectomia, o ideal é 
deixá-lo em nutrição parental total por 30 dias, associada à radioterapia neoadjuvante para melhora do status clínico. 
Após esse período, reavaliar as condições do paciente para realização de procedimento cirúrgico curativo. 

D) Esôfago em quebra-nozes. Manometricamente, o esôfago em quebra-nozes caracteriza-se por contrações peristálticas 
de elevada amplitude, sobretudo no esôfago distal, alcançando valores acima de 180 mmHg. Dificuldade de deglutição é 
o principal sintoma. Neste caso, o paciente seria beneficiado com tratamento medicamentoso com mononitrato de iso-
sorbida 20 mg/dia, domperidona 80mg antes das refeições e, após melhora da caquexia, tratamento cirúrgico com válvu-
la Nissen antirrefluxo videolaparoscópica. 

E) Divertículo epifrênico esofágico. Esses divertículos apresentam colo estreito e, por esse motivo, estão intimamente rela-
cionados com pneumonias de repetição, como o do caso apresentado. Localizam-se em terço superior do esôfago. É 
um divertículo de tração e o seu tratamento é cirúrgico: diverticulectomia  sem a necessidade de miotomia associada. 

 
36. Mãe traz criança, de um ano e oito meses, masculino, com história de aumento de volume de bolsa escrotal direita há 

quatro meses. O cirurgião pediátrico fez o exame de transiluminação que se mostrou negativo. À palpação, observação 
de testículo direito com aumento de volume, consistência firme, superfície regular e gerando moderado desconforto à 
palpação à criança. O testículo direito está mais baixo e verticalizado que o do lado esquerdo. Testículo esquerdo é tó-
pico e sem alteração à palpação. Assinale a alternativa CORRETA com o provável diagnóstico e o exame que auxiliará 
nesse diagnóstico. 

 
A) Hérnia inguinal direita – ultrassonografia de região inguinoescrotal. 
B) Orquiepididimite direita – ultrassonografia de bolsa escrotal. 
C) Hidrocele direita – o exame de transiluminação que se mostrou negativo não exclui o diagnóstico e ultrassonografia 

de bolsa escrotal. 
D) Torção testicular direita – eco-doppler de bolsa escrotal. 
E) Neoplasia germinativa testicular à direita (tumor do saco vitelino) – ultrassonografia de bolsa escrotal e dosagem de 

alfafetoproteína. 
 

37. Em relação aos fios cirúrgicos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Vycril: Ácido Poligaláctico, fio sintético (Vicryl®) semelhante em comportamento em ácido poliglicólico, hidrolisa-se 
e é completamente absorvido em torno de 180 dias. Comumente encontrado na cor violeta, pode também ser 
branco, o que evita a formação de indesejáveis tatuagens de subcutâneo, ocorrência rara. E utilizado em cirurgias 
gastrointestinais, urológicas, ginecológicas, oftalmológicas e na aproximação do tecido celular subcutâneo. 

B) Prolene: Polipropileno, sintético e monofilamentado (Prolene®), produz muita reação tecidual. Incolor ou azul, 
mantém sua resistência tênsil vários anos após sua utilização. Muito usado em sutura vascular. Facilmente removí-
vel e ideal para sutura intradérmica. 

C) PDS: A polidioxanona (PDSR, MaxonR) é um fio monofilamentar, sintético, absorvível, com meia-vida de perda de 
resistência de aproximadamente cinco semanas in vivo e retém sua força por tempo mais prolongado que qualquer 
outro fio absorvível disponível. Sua absorção efetiva se dá em torno de 180 dias.  

D) Monocryl: é um fio sintético, polifilamentar de poliglicaprone, cuja resistência tênsil é de 30 a 40% em duas sema-
nas e tempo de absorção de 180 dias. 

E) Catgut cromado: mantém sua resistência tênsil por oito semanas e o tempo de absorção é 180 dias, em média. É 
indicado para tecidos com cicatrização mais demorada, como suturas do aparelho gastrointestinal, ginecológicas e 
urológicas. 

 
38. Paciente com 62 anos, feminina, submetida à duodenopancreatectomia por tumor de papila duodenal há dois anos e 

meio, é admitida no pronto-socorro com quadro de dor abdominal difusa tipo cólica, de moderada intensidade, náusea, 
vômitos, parada de eliminação de gases e fezes com dois dias de evolução. Hemodinamicamente estável. O raio-X de 
abdome agudo mostra: aerobilia, distensão de alças, níveis hidroaéreos e ausência de gás no cólon. Assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 

A) Quadro de oclusão por bridas. Em casos de oclusão por bridas, o tratamento cirúrgico deve ser postergado o má-
ximo possível, pois quando a cirurgia para oclusão é realizada precocemente (nas primeiras 24 horas do início do 
quadro), a morbimortalidade é significativamente maior. Hoje, sabe-se que a translocação bacteriana em quadros 
de oclusão intestinal através de biópsias de linfonodos mesentéricos é mínima nas primeiras 24 horas do início do 
quadro de oclusão. 
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B) Quadro de íleo biliar pela presença radiológica de aerobilia – tratamento cirúrgico imediato com colectomia D e ileo-
transversoanastomose, se cálculo impactado na válvula ileocecal. 

C) Quadro de volvo de cólon pela ausência de ar no reto na rotina de abdome agudo – tratamento com Derotação do 
volvo e pexia na parede abdominal. 

D) Quadro de isquemia mesentérica pelo risco de síndrome paraneoplásica com liberação de êmbolos neoplásicos 
(história de neoplasia de papila prévia) – tratamento com laparotomia exploradora imediata e enterectomia de seg-
mento intestinal comprometido. 

E) Quadro de oclusão por bridas. O tratamento inicial deverá ser jejum, sondagem nasogástrica, hidratação EV e cor-
reção de distúrbios hidroeletrolíticos. A investigação radiológica do quadro pode ser complementada com a realiza-
ção de TAC com contraste VO e EV. O uso do contraste VO gastrografina (40 a 100 ml) durante a TAC pode ser 
um bom indicador para avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica. Se o contraste aparece no cólon nas 
primeiras 24 horas (ideal nas primeiras 8 horas), a obstrução provavelmente poderá ser resolvida sem a necessi-
dade de tratamento cirúrgico em 99% dos pacientes. 

 
39. Paciente do sexo masculino, 68 anos de idade, lavrador, relata surgimento de uma lesão papular, eritematosa, pouco des-

camativa e ulcerada em região supraclavicular esquerda, cuja biópsia mostrou carcinoma escamocelular (CEC). Durante o 
exame físico, o médico notou linfonodomegalia axilar direita, fixa e coalescente, não havendo evidências de metástases he-
matogênicas pela propedêutica complementar. O paciente foi submetido à ressecção da lesão e linfadenectomia axilar radi-
cal direita, cujo exame anatomopatológico mostrou CEC pouco diferenciado, com diâmetro de 1,8 cm, profundidade de 4 mm 
e margens cirúrgicas livres. Foram evidenciadas metástases de CEC em dois dos 14 linfonodos dissecados, ambos menores 
do que 6 cm. Assinale a alternativa que representa o estadiamento para o caso e que oferta a melhor opção de tratamento 
para o paciente, considerando uma recidiva local. 

 
A) T2N1M0 e radioterapia exclusiva. 
B) T2N1M1 e curetagem seguida por eletrodissecção. 
C) T2N2cM0 e cirurgia micrográfica (por exemplo, cirurgia de Mohs). 
D) T2N1M0 e excisão cirúrgica convencional. 
E) T1N2cM1 e cirurgia micrográfica (por exemplo, cirurgia de Mohs). 

 
40. Paciente com 26 anos de idade, masculino, com história de polipose adenomatosa familiar na família, foi submetido a 

uma colonoscopia que evidenciou pólipos em todos os segmentos colônicos, inclusive com pólipos pediculados no reto, 
a cerca de 7 cm da borda anal. O médico assistente indicou uma proctocolectomia total com anastomose ileorretal e 
bolsa ileal em J, mas o paciente optou por não realizar o procedimento. Após 10 anos sem acompanhamento, o pacien-
te queixa-se de tenesmo e sangramento retal importante após as evacuações. Procurou novamente atendimento e foi 
submetido a uma nova colonoscopia, que evidenciou uma lesão ulceroinfiltrante, estenosante, friável e semifixa ao to-
que envolvendo o canal anal e o reto inferior, além de incontáveis pólipos em todos os segmentos colônicos. A biópsia 
da lesão no reto mostrou um adenocarcinoma com células em anel de sinete de grau histológico GIII. Foi realizado es-
tadiamento com ressonância abdominal, que evidenciou envolvimento da gordura perirretal e linfonodos mesorretais 
aumentados de tamanho, sem invasão vesical. Foi identificada também uma lesão de 5x5 cm sólida na face anterior de 
coxa esquerda. Não foram identificadas lesões em outros órgãos. A conduta oncológica mais apropriada para o trata-
mento desse paciente é: 

 

A) proctocolectomia total com linfadenectomia a D2, com radioterapia neoadjuvante e quimioterapia adjuvante. 
B) proctocolectomia total com linfadenectomia D3 e quimioterapia adjuvante. 
C) colectomia esquerda com linfadenectomia a D2, com radioterapia neoadjuvante e quimioterapia adjuvante. 
D) retossigmoidectomia com radioterapia neoadjuvante. 
E) proctocolectomia total com linfadenectomia a D2, sem necessidade de radioterapia ou quimioterapia neo/adjuvante 

por não aumentar a sobrevida livre da doença destes pacientes. 
 

41. Paciente do sexo masculino, 22 anos, tabagista há sete anos, previamente hígido, dá entrada na sala de emergência, 
trazido por familiares, com quadro de dor torácica em hemitórax à esquerda, ventilatório-dependente, com início súbito, 
acompanhada de desconforto respiratório. Paciente refere que estava em repouso durante o início do quadro. Exame 
físico mostra murmúrio vesicular diminuído à esquerda, redução do frêmito toracovocal à esquerda, diminuição da ex-
pansibilidade torácica local e timpanismo à percussão em hemitórax esquerdo. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Diagnóstico provável de neurilemomas de mediastino. Esses tumores, por serem encapsulados e de crescimento 
rápido, apresentam-se com quadro inicial súbito de dispneia como o do quadro acima. Realização de tomografia de 
tórax confirma o diagnóstico. 

B) Diagnóstico provável de pneumotórax espontâneo primário. Realização de raio-X de tórax com hipertransparência 
auxiliam no diagnóstico. A drenagem de tórax é a responsável pelo tratamento neste momento se o paciente apre-
sentar piora do quadro clínico. 
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C) Diagnóstico provável de timoma de mediastino.  Pacientes jovens com dispneia súbita de início durante o repouso 
devem ser primariamente investigados para timoma. Deve-se pesquisar neste paciente queixas de miastenia grave 
associada antes da realização de qualquer tratamento definitivo, devido à alta associação existente entre timoma e 
miastenia gravis. 

D) Diagnóstico provável de pneumotórax espontâneo secundário. Realização de raio-X de tórax com hipertransparên-
cia auxilia no diagnóstico. A videotoracoscopia é a responsável pelo tratamento neste momento. 

E) Diagnóstico provável de pneumonia. Realização de raio-X de tórax com opacidade local auxilia no diagnóstico. A 
antibioticoterapia de grande espectro é a responsável pelo tratamento neste momento. 

 
42. A síndrome compartimental abdominal – SCA é uma complicação grave oriunda do aumento exagerado da pressão 

intra-abdominal – PIA, causando significativa morbidade e mortalidade. De acordo com as definições preconizadas pela 
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS), assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A pressão de perfusão abdominal – PPA é igual à pressão arterial média – PAM menos a PIA. A PIA deve ser 
mensurada em mmHg, em posição supina e em expiração após constatação de que não há contração da parede 
abdominal e que o transdutor está zerado no nível da linha axilar média. 

B) A SCA é definida por PIA sustentada ou repetida > ou igual a 15 mmHg (com ou sem pressão de perfusão abdomi-
nal < 90 mmHg), que está associada à disfunção ou à falência de órgãos. 

C) A PIA pode ser considerada normal entre 21 e 25 mmHg em pacientes críticos. 
D) A SCA secundária é a condição em que há recidiva da SCA após intervenção cirúrgica ou tratamento clínico prévio 

de SCA primária. 
E) A hipertensão intra-abdominal – HIA é classificada em cinco graus. A HIA grau III tem PIA entre 16 – 20 mmHg. 
 

43. Hérnias abdominais de grande volume são um desafio para qualquer cirurgião. Elas podem ter, concomitantemente, 
perda de domicílio, que é um fator complicador significativo. Quanto às hérnias volumosas abdominais com ou sem 
perda de domicílio, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Se o volume herniário a ser reduzido for superior a 500 ml, do ponto de vista circulatório, é provável que possa 
ocorrer uma diminuição importante do retorno venoso, com declínio do débito cardíaco e suas consequências. O 
sistema circulatório portal ficará diretamente prejudicado pelo aumento das pressões intra-abdominais, congestio-
nando o sistema venoso portal e levando a edema de alças intestinais, podendo causar Síndrome Compartimental 
Abdominal – SCA. 

B) O pneumoperitônio progressivo é realizado por meio de punção abdominal e é usado para resolver o problema de 
incompatibilidade entre o conteúdo e o continente em casos de volumes herniários maiores que 1,5 litros. O proce-
dimento é realizado por meio de punção abdominal com jelco, deixando-se o componente plástico introduzido e 
conectado a um sistema de válvula de três vias para a repetição do procedimento sem a necessidade de puncionar 
o paciente várias vezes. Em seguida, introduz-se ar atmosférico entre 5 e 6 litros diários, dependendo da aceitação 
do paciente e do desenvolvimento de desconforto respiratório ou dor no ombro. 

C) Normalmente, os pacientes com hérnias de grandes volumes são adultos jovens. 
D) Um parâmetro de avaliação de quando o grande volume herniário reduzido poderá causar Síndrome Compartimen-

tal Abdominal – SCA (pressão intra-abdominal maior que 20 mmHg associada à disfunção ou falência orgânica) se 
baseia na relação do volume herniário dividido pelo volume abdominal que, se for maior do que 0,2 a 0,3, já se 
considera como possível a ocorrência dessa condição (SCA). 

E) O único método de medição do volume herniário é pela tomografia abdominal, em que o computador realiza cálcu-
los do volume herniário com base nas imagens adquiridas. 

 
44. A incidência de sepse pós-esplenectomia é baixa: atinge em torno de 3,2% dos pacientes esplenectomizados, com 

risco maior em crianças do que em adultos. A mortalidade dos pacientes com sepse, porém, é extremamente elevada, 
chegando a cerca de 40 a 50%, sendo responsável pela morte de quase 2% das crianças submetidas à esplenectomia. 
Em relação à esplenectomia, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Trombocitopenia pós-esplenectomia pode estar associada a fenômenos hemorrágicos e tromboembólicos; isto 

ocorre particularmente em pacientes com distúrbios mieloproliferativos (LMC, metaplasia mieloide agnogênica, po-
licitemia vera e trombocitose essencial). O risco de fenômenos tromboembólicos aumenta diante de plaquetas me-
nores que 10.000/mm3, havendo indicação de medidas profiláticas, por exemplo, uso de aspirina como antiagre-
gante plaquetário. 

B) Está indicada a realização de profilaxia antimicrobiana com cefazolina (ou clindamicina em caso de alergia a cefa-
losporinas) imediatamente antes da cirurgia somente para pacientes imunodeprimidos.  

C) O que se espera após esplenectomia é trombocitopenia. Uma das funções do baço é de filtro, retendo 30-40% das 
plaquetas liberadas pela medula óssea. Na ausência deste, a trombocitopenia pode inclusive justificar risco aumen-
tado para fenômenos hemorrágicos. 
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D) Na indicação de esplenectomia para tratamento de doenças hematológicas, a pesquisa de baços acessórios não é 
fundamental, pois o baço acessório não tem papel relevante na gênese destas patologias. 

E) O risco de infecção é maior nos primeiros dois anos após a retirada do baço. Um terço de todas as infecções ocor-
re após cinco anos da cirurgia. Sabe-se que esse risco permanece por toda a vida. Os principais microrganismos 
envolvidos na sepse pós-esplenectomia  são Streptococcus pneumoniae, Haemophilusinfl uenzae (tipo B) e Neis-
seria meningitidis. A vacina contra esses microrganismos deve ser dada pelo menos 15 dias antes da esplenecto-
mia eletiva.  

 
45. Quanto à fisiopatologia dos aneurismas da aorta, é CORRETO afirmar que: 
 

A) as lesões ateroscleróticas são a etiologia principal para os aneurismas. 
B) os aneurismas da aorta abdominal são mais frequentes nas mulheres. 
C) a aorta torácica tem maior número de camadas do que a aorta abdominal. 
D) o aumento da elastina é indispensável para o aumento do diâmetro do aneurisma. 
E) a nutrição da aorta abdominal é basicamente feita pela vasa vasorum. 
 

46. Mulher de 34 anos, violinista da orquestra sinfônica, apresenta, há três meses, dor no membro superior esquerdo, loca-
lizada na face interna do braço e irradiada até a mão. Notou que, há três semanas, durante uma turnê de inverno, 
apresentou alterações na coloração nos dedos da mão esquerda, que tornaram-se pálidos, cianóticos e avermelhados. 
O possível diagnóstico é: 

 

A) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão de C5 e C6. 
B) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão de C6 e C7. 
C) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão pelo músculo axilopeitoral. 
D) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão de C8 e T1. 
E) síndrome da arcada de Langer, com compressão da artéria subclávia.   

 
47. Existem evidências quanto ao benefício do tratamento multimodal para promover o alívio da dor pós-operatória. A as-

sociação de medicamentos de diferentes classes farmacológicas e/ou o uso de técnicas analgésicas diversas reduzem 
a incidência de efeitos colaterais e melhoram a qualidade da analgesia. Em relação à utilização de AINEs, analgésicos 
não opioides e analgésicos opioides no tratamento da dor pós-operatória, analise as proposições a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

I. Os anti-inflamatórios, ao bloquearem a ciclo-oxigenase COX, reduzem a produção de prostraglandinas e outros produtos 
decorrentes da degradação de fosfolipídios da membrana, reduzindo a excitação de neurônios nociceptivos tanto na pe-
riferia como na medula espinhal. 

II. Os opioides induzem analgesia por ligação em receptores opioides localizados no SNC e periférico. São encontrados 
tanto na porção pré-sinapse como pós-sinapse do corno dorsal da medula espinhal CDME, embora a maioria desses re-
ceptores esteja localizada na pré-sinapse. A ativação de receptores pré- sinápticos reduz a liberação de neurotransmis-
sores do aferente nociceptivo primário, reduzindo a transmissão nociceptiva. 

III. Os analgésicos locais bloqueiam diretamente os canais de sódio e impedem a despolarização neuronal e a chegada dos 
estímulos nociceptivos à medula espinhal. São utilizados mais frequentemente em bloqueio de nervos periféricos e blo-
queiam os neuroeixos. 

IV. Os agonistas de receptores adrenérgicos produzem efeito analgésico por liberação de noradrenalina em interneurônios 
moduladores localizados no corno dorsal da medula espinhal, simulando o efeito das vias descendentes inibitórias, justi-
ficando o uso de clonidina ou dexmedetomidina para analgesia. 

V. Os gabapentinoides (gabapentina e pregabalina) atuam de forma adjuvante contra a dor e reduzem o consumo de opi-
oides no pós-operatório por atuação em canais de cálcio dependentes de voltagem localizados no corno dorsal da me-
dula espinhal. 
 

A) Estão corretas somente I, II e V. 
B) Estão corretas somente I, III e IV. 
C) Estão corretas somente I, II,III e IV. 
D) Estão corretas somente I e IV. 
E) Estão corretas I, II, III, IV e V. 
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48. Um rapaz de 34 anos, depois de muitas consultas com pneumologistas e otorrinolaringologistas, chega ao seu consul-
tório. Ele relata que apresenta, há muitos meses (não lembra exatamente quantos), tosse, pigarro e disfagia. Já chegou 
a ir ao pronto-socorro por dor torácica. Após realizar o exame completo do paciente, você explica para o ele sobre a 
doença do refluxo gastroesofágico e sintomas atípicos. O paciente refere que ouviu isso de outro médico, que solicitou 
endoscopia digestiva alta há uma semana, que foi normal. Como base nesses dados, assinale a conduta mais adequa-
da para esse caso. 

 
A) Nova endoscopia digestiva alta. 
B) Manometria e PhMetria. 
C) Cintilografia. 
D) PhMetria. 
E) Impedanciometria. 

 
49. Paciente de 55 anos, feminina, é atendida no pronto-socorro com quadro de dor súbita, palidez e esfriamento na perna 

direita, com sensibilidade diminuída e motricidade preservada. Ausência dos pulsos femorais, poplíteo, tibiais e fibular 
no MID. A conduta mais apropriada é: 

 
A) revascularização sem estudo prévio por exame de imagem, pois o paciente é de risco imediato de isquemia irre-

versível. 
B) amputação por perda de viabilidade da extremidade. 
C) trombolíticos. 
D) tratamento clínico, pois a extremidade é viável. 
E) eco-doppler e revascularização por risco marginal de isquemia irreversível. 

 
50. Paciente submetido à correção convencional de aneurisma de aorta abdominal com prótese aorto-bi-ilíaca, apresen-

tando infecção na prótese. O procedimento mais bem indicado é:  
 

A) retirada da prótese + derivação arterial extra-anatômica. 
B) retirada cirúrgica simples. 
C) preservação da prótese + debridamento e drenagem. 
D) reconstrução in situ. 
E) tratamento clínico. 
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