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Foram INDEFERIDOS os recursos contra as seguintes questões: 

 

Questão 01:  

O texto da questão é claro quanto ao dia da cirurgia e o a cronologia  das refeições. O livro TOWNSEND, 

C. M.; EVERS, B. M.; BEAUCHAMP, R. D. & MATTOX, K. L. – SABISTON não é referencia para a prova 

de Clínica Médica. 

 

Questão 03:  

Trata-se de bacteriúria assintomática em cirurgia de face (não urológica, portanto) que não requer 

tratamento a menos em grávidas e em cirurgias de vias urinárias.  

Referência: Harrison pag. 868. 

 

Questão 06: 

A albumina tem meia vida longa, portanto, valores baixos nos levam a pensar em doença hepática 

crônica. As demais opções podem aparecer em qualquer fase da doença hepática, não ajudando a 

diferenciar doença crônica de aguda. 

Referência: Harrison pag. 1997. 

 

Questão 09:  

O metotrexate altera a história natural da doença osteoarticular, ao passo que a pergunta se refere a 

droga que NÃO tem este efeito. 

Referência: Harrison pag. 2145. 

 

Questão 11:  

Só deve ser iniciado wafarim apos o primeiro evento trombótico. Enxaqueca não define SAF. 

Referência: Harrison pag. 2136. 

 

Questão 13: 

Argumentação fora da bibliografia do concurso. 

 

Questão 16:  

Dor torácica ansiedade e sensação de sufocamento são sintomas diferentes que não devem ser 

confundidos. A adenosina seria a droga a ser usada cujo efeito comum é dor torácica. 

Referência: Harrison pag. 1484 e1480. 

 

Questão 19: 

Conforme página 1376 da referência bibliográfica, o teste de antígeno é vantajoso nos casos em que o 

paciente fez uso de profilaxia, como é o caso em questão, e pode ter clareado a parasitemia. Nesta 

situação, o teste de antígeno seria melhor. As demais citações não são da referência bibliográfica. 
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Questão 20: 

O que está em questão não é a indicação de tratamento. Uma vez que se decida tratar, após avaliar 

obviamente riscos e benefícios, deve-se iniciar o tratamento com qualquer contagem de células CD4 e 

não baseado nos demais parâmetros. Diz o texto da referência: “Atualmente, o Departamento de Saúde 

americano recomenda que todos com infecção pelo HIV devem ser tratados”. Página 1282 da referência. 

 

Questão 21: 

O quadro descrito na questão é de uma tempestade tireoideana (crise tireotoxica).  

“Thyroid Storm Thyroid storm is a condition of hyperthyroidism accompanied by fever, central nervous 

system agitation or depression, and cardiovascular and GI dysfunction, including hepatic failure. The 

condition may be precipitated by abrupt cessation of antithyroid medications, infection, thyroid or 

nonthyroid surgery, and trauma in patients with untreated thyrotoxicosis.” 

Referência: Schwartz’s Principles of Surgery, Tenth Edition, pag. 1534. 

 

Questão 21: 

A paciente não apresentou quadro compatível com hipocalcemia e sim crise tireotoxica que podia ter sido 

evitada se houvesse controle da função glandular da doença de Graves no pré-operatório. 

“Careful documentation of euthyroid status before surgery in all hyperthyroid patients is mandatory. If the 

patient is not properly treated preoperatively, thyroid storm can be life threatening. Fortunately, this 

complication is rarely encountered if appropriately anticipated. Thyroid storm is manifested by severe 

tachycardia, fever, confusion, vomiting to the point of dehydration, and adrenergic overstimulation to the 

point of mania and coma after thyroid resection in an uncontrolled hyperthyroid patient.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, pag. 898. 

 

Questão 24: 

O bom leito receptor do enxerto de pele tem que ter boa vascularização pra estimular o crescimento do 

tecido de granulação para a pega do enxerto e não colocar o enxerto sobre o tecido de granulação ja 

formado no leito de uma ferida previa (antes do enxerto).  

“Graftable beds with adequate blood supply include healthy soft tissues, periosteum, perichondrium, 

paratenon, and bone surface that is perforated to encourage granulation tissue growth. Poor graft 

surfaces with inadequate blood supply include exposed bone, cartilage, tendon, and fibrotic chronic 

granulation tissue.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, pag. 1916. 

 

Questão 29: 

Pela formula de superfície corporal total queimada braço 9%, perna 18%, pescoço 1%. Total 28%. 

Referência: Sabiston, 19th Edition, pag. 523, figura 21.3. 
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Questão 30: 

O quadro é reflexo da queimadura do paciente que passa a apresentar sinais de isquemia do membro 

pela queimadura circunferencial. 

 “The most significant injury is within the deep tissue, and subsequent edema formation can cause 

vascular compromise to any area distal to the injury. Assessment should include circulation to distal 

vascular beds, because immediate escharotomy and fasciotomy may be required.” 

Referência: Sabiston, 19th Edition, pag. 542. 

 

Questão 31: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 46: 

A atividade física normal, no caso, não está proibida e não irá intervir na evolução da doença. 

 

Questão 47: 

O trecho apresentado no recurso fala "Patients with fever at least 5 days and < 4 principal criteria can be 

diagnosed with Kawasaki disease when coronary artery abnormalities are detected by 2-dimensional 

echocardiography or angiography." O que significa: ¨pacientes com febre por pelo menos 5 dias e < 

(menos de) 4 critérios principais o diagnóstico pode ser feito quando é detectada a presença de 

aneurisma de coronárias”. 

 

Questão 49: 

Segundo a referência utilizada para a prova “Nelson Textbook of Pediatrics. 20ª Ed. Philadelphia: 

Saunders, 2016”, a investigação deve ser feita após duas semanas. 

 

Questão 60: 

A fundamentação do recurso não corresponde ao conteúdo da questão. 

 

Questão 62: 

A referência do concurso, U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. CDC, 2016, à página 65 

informa que o uso de anticoncepcionais orais combinados é categoria 2 em pacientes portadoras de 

anemia falciforme. Categoria 2 segundo o próprio autor à pagina 10, é uma condição na qual as 

vantagens da utilização do método geralmente ultrapassam os riscos teóricos ou confirmados. Portanto, o 

método pode ser utilizado. 

 

Questão 63: 

Indeferido por falta de fundamentação teórica. 

 

 

 



 

 

 

  

    Página 4 de 5 
 

 RESIDÊNCIA MÉDICA  
SES/MS-DGH/HCPMERJ 2018 

 

ACESSO DIRETO 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

 Anestesiologia (101) / Cirurgia Geral (102) / Clínica Médica (103) / Dermatologia (104) / Infectologia (105) / 
Medicina Nuclear (106) / Medicina Preventiva E Social (107) /  Neurologia (108) / Neurocirurgia (109) / 
Obstetrícia-Ginecologia (110) / Oftalmologia (111) / Ortopedia-Traumatologia (112) Otorrinolaringologia (113) / 
Pediatria (114) / Psiquiatria (115) / Radiologia E Diagnóstico Por Imagem (116) / Cirurgia Cardiovascular (117) 
 

Questão 66: 

Indeferido por falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 70: 

Segundo o referencial teórico do concurso, em caso de divergências na literatura, será aceito o conteúdo 

da referência mais atualizada. No caso em questão, a referência “Lasmar, R. B. et al. Tratado de 

Ginecologia. 1ª edição. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2017” é a referência mais atual e nele pode 

ser encontrada à pagina 443 a informação que responde a questão.  

 

Questão 77: 

Conforme explicitado pelo candidato, pré-eclampsia não se encontra entre as contraindicações à indução 

do parto citadas pela bibliografia do Concurso, estando inclusive colocada por esta bibliografia a 

possibilidade de indução do parto nos casos de pré-eclampsia, seja leve ou grave.  

Referências: OBSTETRÍCIA CUNNINGHAM, F.Gary; LEVENO, Kenneth J.; BLOOM, Steven L. Williams Obstetrics. 24ª edição, 

McGraw-Hill, 2014, página 523. 

Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. 5ª edição, 2012, página 243, 261. 

 

Questão 80: 

Paciente com gestação prolongada, sem contraindicações pela história, exame físico e exames 

complementares ao parto vaginal. De acordo com o caso apresentado apresenta-se com índice de 

Bishop = 5, sendo indicado nestas situações indução do parto com misoprostol. 

Referências: OBSTETRÍCIA CUNNINGHAM, F.Gary; LEVENO, Kenneth J.; BLOOM, Steven L. Williams Obstetrics. 24ª edição, 

McGraw-Hill, 2014, página 869. 

Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. 5ª edição, 2012, página 69.  

 

Questão 83: 

A tabela de risco de Framinghan é usada para intervenção primária, ou seja, sem haver uma doença 

estabelecida como é o caso. Pacientes com lesão de órgão alvo são pacientes de alto risco de novos 

eventos independentemente do risco avaliado na tabela de risco, por isso, a melhor opção neste caso é 

controlar os fatores de risco (tabagismo, peso, etc), iniciar tratamento com estatina e aspirina (letra A), 

independente do escore de risco (letra D). 

Referências: Ducan BB, Lima KM, Polanczyk CN. Prevenção clínica das doenças cardiovasculares. In: Medicina Ambulatorial: 

Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Organizadores: Duncan BB et al. 4a edition – Porto Alegre: Artmed, 

2013. pag. 607-609. 

Gusso, G. et al. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

Prevenção Primária e Secundária para Doenças Cardiovasculares. Cap. 141 pag. 1237. 

 

Questão 87: 

O tabagismo é um fator de risco importante. E o uso de anticoncepcionais orais, em especial se 

prolongado, por período superior a 10 anos (o risco de neoplasia cervical aumenta com a duração do seu 

uso) está entre os fatores de risco. Outros fatores ligados à idade, imunidade, à genética e ao estilo de 
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vida estão envolvidos no desenvolvimento da doença.  A principal estratégia de prevenção é o 

procedimento da coloração de Papanicolau na citologia oncótica, que identifica, em 80% dos casos, 

alterações celulares que podem se transformar em câncer. Então, este exame é capaz de identificar as 

lesões em vários estágios. Se houver lesões em estádios iniciais, o que acontece na maioria dos casos 

de mulheres que fazem exames periodicamente, a cura é de 100%. A vacina quadrivalente deve ser 

aplicada em três doses, a todas adolescentes, a partir dos 9 anos, com a finalidade de proteção contra 

quatro subtipos (6, 11, 16 e 18), sendo importante considerar que os subtipos 16 e 18 são responsáveis 

maioria dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo. A infecção pelo HPV é um fator 

necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. 

Referências: Duncan, BB et al. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas em evidência. 3.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. Cap. 53, pag. 497-504. 

 

Questão 93: 

Apesar da mamografia ser o único exame utilizado para o rastreamento do carcinoma de mama, 

atualmente a relação benefício /malefício do uso da mamografia tem sido questionado com evidências de 

resultados desfavoráveis na literatura. 

Referências: Stein AT, Zelmanowicz AM, Falavigna M. Rastreamanento em adultos para tratamento preventivo. In: Medicina 

Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Organizadores: Duncan BB et al. 4ª edition – Porto 

Alegre: Artmed, 2013. Pag.: 636-637. 

Dalla MDB, Lopes JMC. Ética na Atenção Primária à Saúde. In: Tratado de Medicina de família e comunidade: princípios 

formação e prática. Organizadores: Gusso, G; Lopes JMC. Porto Alegre: Artmed, 2013. Pág.:102. 

Normam AH, Tesser CD.  Rastreamento. In: Tratado de Medicina de família e comunidade: princípios formação e prática. 

Organizadores: Gusso, G; Lopes JMC. Porto Alegre: Artmed, 2013. Pág.:529-531. Caleffi M, Moraes Neto LAA.  Doença de 

mama. In: Tratado de Medicina de família e comunidade: princípios formação e prática. Organizadores: Gusso, G; Lopes JMC. 

Porto Alegre: Artmed, 2013. Pág.: 466-467. 

 

Questão 97: 

O afastamento do neto de atividades comuns à sua etapa de vida e envolvimento em situações de risco 

social e afetivo é uma crise paranormativa ou acidental. A crise vital são aquelas que ocorrem no 

processo evolutivo que se passa ao longo da vida; Ninho vazio é quando os filhos começam a sair de 

casa e Família Reconstituída são aquelas formadas por adultos que já tiveram um casamento anterior 

com filhos que termina por morte ou separação. 

Referência: DUNCAN BB, SCHIMIDT MI, GIUGLIANI ERJ [et al]. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências – 4ª ed.- Porto Alegre. Editora Artmed, 2013.  Pag. 93-5. 

 

Questão 98: 

Os casos suspeitos ou confirmados de Febre amarela são de notificação imediata, dentro de 24 horas. A 

dengue é de notificação compulsória, mas somente de notificação imediata em algumas situações como 

óbito, síndrome de choque, dengue hemorrágica, etc. As outras também são de notificação compulsória, 

mas não imediata. 

Referência: DUNCAN BB, SCHIMIDT MI, GIUGLIANI ERJ [et al]. Doenças Transmissíveis: Condutas Preventivas na 

Comunidade – 4ª ed.- Porto Alegre. Editora Artmed, 2013. Cap. 129 pag. 1334-5. 


