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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

QUESTÃO 01) 
 

A lesão de Stener é caracterizada pela lesão do ligamento colateral ulnar da articulação 

metacarpofalangena do polegar que, ao retrair seu coto proximal retrai, fica interposto pela aponeurose 

do músculo adutor do polegar, o que impede a sua cicatrização espontânea. 

 

QUESTÃO 02)  

 
O teste de Bunnell-Littler avalia se há contratura da musculatura intrínseca da mão, que pode ser 

responsável pela formação da deformidade em botoeira. Esse teste serve para avaliar a capacidade de 

flexão da articulação interfalangeana com a articulação metacarpofalangeana em extensão e, 

posteriormente, em flexão. Quando há contratura dos intrínsecos, a articulação interfalangeana proximal 

não consegue ser fletida com a metacarpofalangeana em extensão, e quando há a flexão da 

metacarpofalangeana, a musculatura intrínseca é relaxada e permite a flexão da interfalangeana 

proximal. 

 

QUESTÃO 03) 
 

Artéria radial. 

 
  

QUESTÃO 04) 

 

Ausência de sinal de tinel, paralisia da musculatura paraescapular (rombóides), elevação da hemicúpula 

diafragmática (lesão do nervo frênico), paralisia da musculatura paraespinhal, com rotação da cabeça 

para o lado oposto da lesão. 

 

QUESTÃO 05) 
 

Extensor ulnar do carpo. 
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CIRURGIA PLÁSTICA 

 

QUESTÃO 06) 

 

 Queimaduras extensas e profundas da face; 

 Lesão de supercílios, pestanas e vibrícias nasais; 

 Depósito de fuligem na orofaringe; 

 Fuligem no catarro (ou escarro carbonáceo); 

 História de queimadura em ambiente fechado; 

 Sinais Clínicos. 

 

QUESTÃO 07) 

 

Síndrome Compartimental 

 

QUESTÃO 08) 

 

Úlcera de Curling 

 

QUESTÃO 09) 

 

 Diagnóstico em idade precoce; 

 Bilateral ou Multicêntrico; 

 Mais de uma geração afetada por câncer de mama; 

 Câncer de mama em homem; 

 Etnia de risco (judeus askinazi); 

 Fator mutação genética. 

 

QUESTÃO 10) 

 

Nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. 


