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PRÉ-REQUISITO 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

 

Foram INDEFERIDOS os recursos contra as seguintes questões:  

 

 

 

 

 

Questão 1: 

Perda de peso importante é causa de aumento de risco pulmonar na pneumectomia. Os demais índices 

estão em níveis aceitáveis.  

Referência: Harrison p. 54. 

 

Questão 4: 

Trata-se de fibromialgia onde prevalecem dor e distúrbios do sono, sendo mais indicados pregabalina, 

amitriptilina ou gabapentina. 

Referência: Harrison p. 2240. 

 

Questão 7: 

A doença de Wilson é o diagnóstico mais provável. Tipicamente há lesão nos gânglios da base  

Referência: Harrison p.2519. 

 
Questão 8: 

Espera-se encontrar o que é mais frequente nas taquicardias supraventriculares com reentrada nodal, a 

saber: ondas P negativas em D2 após o QRS 

Referência: Harrison p.1481. 

 
Questão 12: 

Argumentação fora da bibliografia do concurso 

 

Questão 16: 

Argumentação fora da bibliografia do concurso 

 

Questão 18: 

O aparecimento de fibrilação atrial marca a piora dos sintomas nos pacientes com estenose mitral.  

Referência: Harrison p.1540 

 

Questão 27: 

Os inibidores da fosfodiesterase 5 são contraindicação para uso de nitratos. As demais opções, não. 

Referência: Harrison p.1596. 

 

 

  
 

 

 
PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA:  
Cardiologia  (201) / Endocrinologia E Metabologia (202) /  Endoscopia (203) / Gastroenterologia (204) / 
Hematologia/Hemoterapia (205) / Nefrologia (206) / Pneumologia (207) /  Reumatologia (208) 
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Questão 28: 

A questão trata da insuficiência mitral encontrada em pacientes com cardiomiopatia dilatada e não da 

insuficiência mitral pura. Nos casos de pacientes com cardiomiopatia dilatada e insuficiência mitral não há 

suporte científico para a proposta da cirurgia.  

Referência: Harrison p.1515. 

 

Questão 29: 

O residente “desanima” dos possíveis efeitos benéficos da ressincronização quando percebe que o 

paciente tem fibrilação atrial, cuja presença sabidamente diminui a eficácia do procedimento. 

Referência: Harrison p.151. 

 

Questão 32: 

Argumentação fora da bibliografia do concurso. 

 

Questão 34:  

O possível erro de digitação não prejudicaria a análise das outras opções, uma vez que a lesão não 

poderia ser em outra localização que não em S1, gabarito da questão. 

 

Questão 39: 

Argumentação sem sustentação em bibliografia 

 

Questão 40: 

O diagnóstico de neuralgia do trigêmeo é clinico e deve ser tratada com carbamazepina. 

Referência: Harrison p. 2646. 

 

Questão 41: 

Argumentação fora da bibliografia da prova. 

 

Questão 42: 

Argumentação fora da bibliografia da prova. 

 

Questão 52: 

Essa paciente de 36 anos, o seu diagnóstico mais provável é hepatite autoimune tipo 1, sendo a 

hipergamaglobulinemia um achado comum.  

Referência: Harrison p.2050/51. 

 

Questão 57: 

Sintoma pode ser entendido como alteração da percepção normal que uma pessoa tem de seu próprio 

corpo ou de suas funções vitais, portanto, a queixa de poliúria é um sintoma. Independente do aspecto 

linguístico, a poliúria é queixa comum na fase inicial da doença renal da anemia falciforme que traduz a 

dificuldade de concentração urinária. 
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Questão 58: 

Não se aguarda a acidose se instalar com pH menor que 7,35 para iniciar tratamento. O melhor é iniciar 

quando o bicarbonato estiver em torno de 20mEq/l, que é o gabarito. Todas as outras opções 

representam estados onde há acidose instalada.  

Referência: Harrison p.1814. 

 

Questão 63: 

O enunciado diz que a paciente iniciou os sintomas há um mês, desde que soube que ela está grávida, 

portanto, ela está no primeiro trimestre, mais provavelmente nas primeiras 8 semanas de gestação. Nesta 

fase, o propiltiouracil não está associado a aplasia cútis, devendo ser a primeira escolha. 

 

Questão 64: 

A questão diz respeito a deficiência de vitamina D e não menciona haver hiperparatireoidismo 

secundário, portanto a argumentação não se sustenta. 

 
Questão 76: 

O paciente não tem insuficiência cardíaca e somente prolapso mitral. Não é mais indicação de profilaxia. 

 
Questão 82: 

O enunciado não pergunta a droga de maior risco, mas as que mais causam na atualidade. As 

quinolonas são muito mais usadas atualmente que a clindamicina e o maior número de casos na 

atualidade é caudado por elas. 

 

Questão 84: 

A penicilina tem um efeito inibidor da GABA. Pode ser usada, mas a droga de escolha é o metronidazol, 

como citado na referência. 

 

Questão 85: 

Está na referência bibliográfica. A droga de escolha em gestantes é a ceftriaxona. 

 

Questão 86: 

Está na referência bibliográfica e hoje é amplamente sabido que a principal fonte de Legionelose é a 

água. O papel do ar condicionado hoje em dia é discutível, até porque o mesmo só poderia ser fonte em 

potencial se fosse do tipo “fan coil”. 

 

Questão 87: 

A candidíase oral é indicação de profilaxia para PCP independente do CD4. 
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Questão 88: 

Não há nenhum sinal de alarme e o paciente não é de risco. Só se deve tratar com antibióticos se os 

sintomas passarem de sete dias. 

 

Questão 89: 

A endocardite é de válvula nativa e não havia uso prévio de antibióticos. Não há fator de risco para 

infeção por estafilococo, que é um microrganismo que cresce muito bem em hemoculturas, portanto a 

cobertura fica para os microrganismos mais prováveis para endocardite com cultura negativa. 

 

Questão 90: 

A pneumonia da peste é altamente contagiosa e a que mais causa casos secundários. A tularemia pode 

causar pneumonia grave me humanos, mas não é transmissível entre humanos, portanto, não há casos 

secundários. 

 

Questão 91: 

O esquema mais recomendado entre os citados. A resposta é clindamicina. 

 

Questão 92: 

O germe mais comum como causa de infecção de cartilagem é a pseudômonas. Está na referência 

 

Questão 93: 

As duas principais causas de diarreia infecciosa de início em poucas horas são as citadas na questão. 

Isto está amplamente amparado na literatura. 

 

Questão 95: 

A forma infectante do HBV por acidente cutâneo é aquela que os pacientes são HBsAg positivos, caso 

contrário o paciente teria imunidade e não transmitiria a doença. A transmissão por via percutânea no 

HBV é cerca de dez vezes maior que no HCV. 

 

Questão 99: 

Na primeira semana de doença a biópsia é o método de escolha para o diagnóstico de febre maculosa. A 

sorologia positiva mais tardiamente. 

 

Questão 100: 

O quadro clínico faz menção a um paciente com clínica de meningite. Não há qualquer sinal de 

encefalite. A encefalite herpética não é nunca recorrente. Não há base teórica para o questionamento. 
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Questão 1: 

Resposta segundo a tabela de referência é corticotropina e a tiroxina se encontra diminuída. 

table 12-1 - principal hormonal responses to Surgical Stress anterior pituitary corticotropin increased 

growth hormone increased thyrotropin variable follicle-stimulating hormone luteinizing hormone variable 

posterior pituitary arginine vasopressin increased adrenal cortex cortisol increased aldosterone increased 

Pancreas insulin decreased glucagon increased thyroid thyroxine decreased triiodothyronine decreased  

Referência: Sabiston, 19th Edition, pag 241, tabela 12.1. 

 

Questão 2: 

A resposta correta é limpa contaminada, a abertura da via aérea superior expõe a região a flora 

bacteriana do órgão. 

Referência: Sabiston, 19th Edition, pag 244. 

 

Questão 3: 

Clindamicina como monoterapia para profilaxia de histerectomia com anexectomia em pacientes 

alérgicos a beta lactamicos é a resposta correta. 

“fFor β-lactam allergy, clindamycin plus gentamicin, a fluoroquinolone, or aztreonam, or metronidazole 

plus gentamicin or a fluoroquinolone or clindamycin monotherapy, are acceptable choices.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, pag 246, tabela 12.2. 

 

Questão 5: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 7: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 9: 

A resposta se encontra na segunda linha do quadro hormonal evaluation. 

Referência: Sabiston, 19th Edition, pag 986, figura 41.20. 

 

Questão 10: 

O risco de malignidade em lesões acima de 6cm é de mais 25% 

“Tumors larger than 6cm carry a more than 25% risk of malignancy.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, pag.985. 

 

Questão 13: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL:  
Cirurgia do Aparelho Digestivo (302) / Cirurgia Pediátrica (303) / Cirurgia Plástica (304) / Cirurgia Torácica (305) / 
Cirurgia Vascular (306) / Coloproctologia (307) / Urologia (308) / Endoscopia (309) /Cirurgia Do Trauma (310) 
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Questão 15: 

A ureterolitiase pode dar dor referida no testículo. 

Por falta de fundamentação teórica  

Referência: Sabiston p.1142. 

 

Questão 17: 

Referência: Sabiston, 19th Edition, pag 472, figura 19.1  

 

Questão 19: 

Ostomias fora do reto abdominal para preservar sua fascia. 

“2. Preserve viable omentum; this will help protect the bowel.33 

3. Place ostomies laterally to the rectus to preserve the rectus fascia for subsequent closure.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, p.474. 

 

Questão 20: 

Falta de fundamentação teórica. 

A úlcera tipo III cursa com ulcera pré-pilorica incompativel com o quadro clinica apresentado induzido 

pela nimesulida. 

Referência: Sabiston, 19th Edition, p.1199. 

 

Questão 22: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 23: 

Mesmo sendo técnica somente restritiva o paciente descrito na questão pode fazer má absorção de 

cálcio. 

“Both osteoporosis and osteomalacia have also been observed after gastric resection and appear to be 

caused by deficiencies in calcium. If fat malabsorption is also present, the calcium malabsorption is further 

aggravated because fatty acids bind calcium.” 

Referência: Sabiston 19th edition, p.1203. 

 

Questão 23: 

O bom estadiamento requer no mínimo 15 linfonodos. 

“In 1997, the AJCC changed the TNM staging system so that N staging was defined not by the location of 

the nodes, but rather by the number of nodes. Along with this change was the recommendation that at 

least 15 lymph nodes be removed for adequate staging purposes.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, p.1215. 

 

Questão 27: 

A mucosa residual de uma colecistectomia parcial deve ser realizada. 

“With substantial inflammation, a partial cholecystectomy, transecting the gallbladder at the infundibulum 

with cauterization of the remaining mucosa, is acceptable to avoid injury to the common bile duct.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, p.1488. 
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Questão 29: 

A síndrome de sifão pode ocorrer numa duodenocoledocostomia. 

“Although maintaining the possibility of future endoscopic therapy, this arrangement risks sump syndrome 

in the undrained distal duct.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, p.1490, figura 55.27. 

 

Questão 29: 

A pergunta é sobre a mortalidade peri-operatoria. 

“The three most critical factors related to perioperative morbidity are blood loss, the amount of normal liver 

resected, and the condition of the liver itself (e.g., cirrhosis).” 

Referência: Sabiston 19th Edition, p.1465. 

 

Questão 34: 

Tendo como referência o Sabiston 19a edição, adotado pelo concurso, a mononuclerose é a causa 

comum de adenopatia persistente em crianças. 

 

Questão 35: 

Trata-se de um quadro de torção testicular sendo a alternativa B a única que responde adequadamente a 

questão. 

 

Questão 37: 

A zona III situação na pelve, distalmente a bifurcação da artéria aorta nas ilíacas comuns. A única 

resposta correta é a letra A. 

 

Questão 40: 

A equimose como único sintoma não é suficiente para indicar o tratamento cirúrgico. Deve-se manter 

conduta expectante. 

 

Questão 41: 

O shunt átrio caval é uma técnica cirúrgica a ser empregada nos traumas da veia hepática retro-hepática. 

Este é classificado como grau V segundo a Associação Americana de Cirurgia do Trauma. 

 

Questão 45: 

Sexo masculino, tumor maior de 4 cm, idade acima de 40 anos, invasão capsular e metástase à distância 

são fatores de risco associado a pior prognostico no câncer de tireoide. 

 

Questão 49: 

Envenenamento e uremia podem ser causas, ainda que raras, de abdome agudo, porém não devem ser 

tratados com cirurgia. 
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Questão 51: 

A questão se refere ao diagnóstico mais provável, sendo o tumor de cabeça de pâncreas o mais 

prevalente dentre os tumores periampulares.  

 

Questão 52: 

Sinal de Danforth caracterizado por dor no ombro na inspiração profunda. É indicativo de hemoperitôneo. 

Referência: Tabela 47-1 da página 1147 do Sabiston 19Ed.  

 

Questão 54: 

O sinal de Blomberg e o sinal de Rovsing foram citados. O sinal de Murphy ocorre na colecistite aguda. A 

única opção correta é o sinal do obturador. 

 

Questão 55: 

O diagnóstico de apendicite é clinico e bem evidente neste caso. Não é necessário nenhum exame 

complementar. A apendicectomia videolaparoscópica é o tratamento de escolha para o caso descrito. 

 

Questão 57: 

Trata-se de um adenocarcinoma intra-mucoso (in situ) e, portanto, Haggitt 0. 

 

Questão 59: 

Hemorroida que não reduz é classificada como grau IV e o tratamento cirúrgico é o de eleição nesse 

caso. 

 

Questão 66: 

Seguindo a bibliografia adotada pelo concurso, a esferocitose hereditária é uma doença autossômica e 

dominante.  

 

Questão 75: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 78: 

A pergunta não foi sobre a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa. O enunciado pergunta a 

causa mais comum de hemorragia baixa anorretal. Na pagina 1176 do Sabiston está que as hemorroidas 

internas são a causa mais comum de hemorragia baixa anorretal. 

 

Questão 83: 

Na pagina 1274, o texto é claro que a causa mais comum de síndrome do intestino curto em neonatos é a 

ressecção por enterocolite necrotizante. A síndrome do intestino curto acontece porque não foi possível 

preservar o jejuno. 
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Questão 84: 

Na pagina 945, o texto é claro em afirma que a insulina estimula a secreção exócrina do pâncreas, o 

transporte de aminoácidos, a síntese de proteínas e enzimas. 

 

Questão 87: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 90: 

Na pagina 1682, a indicação para cirurgia é diâmetro valvar menor que 1cm. A cirurgia deve ser 

considerada na endocardite, mas não está escrito que o tratamento da endocardite é com penicilina. A 

penicilina é usada na profilaxia. 

 

Questão 96: 

Falta de fundamentação teórica. 

 

 

 

 

 

 


