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Resultado de recursos – PROVA ESCRITA  
 

Nome do(a) candidato(a): Paulo Henrique Peixoto Lozi 
Questão: 11 
Parecer: Indeferido. 
Justificativa: As diarreias apresentam como seu mecanismo fisiopatológico predominante, causas secretoras, causas osmóticas, 
causas estatorreicas, causas inflamatórias, causas iatrogênicas, entre outras. Entre as alternativas apontadas, somente a ingesta 
crônica de álcool apresenta como principal mecanismo fisiopatogênico “causa secretora”. A colite actínica, a colite 
pseudomembranosa, a doença de Crohn, são diarreias cujo mecanismo fisiopatológico principal é inflamatório. A diarreia por 
deficiência de lactase é classificada nas diarreias de causa osmótica.  
Logo, há uma resposta correta e não cabe o pedido de anulação da questão. Considerando o exposto, o gabarito deve ser alterado 
para a alternativa “E”, mantendo-se a validade da questão.   
Fonte: Medicina Interna de Harrison, 18ª Edição, Pag. 312 – 313. 

 
Questão: 100 
Parecer: Indeferido  
Justificativa: No capitulo 230 (Fraturas) do livro Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática. / 
Organizadores: Gustavo Gusso e José Mauro Ceratti Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2012. Volume II, páginas  2007 e 2008, o autor 
justifica a escolha da Angiografia e Angiotomografia  como primeira escolha da seguinte forma: 
 “A Angiografia e a Angiotomografia (angio TC) são importantes métodos diagnósticos e terapêuticos para pacientes 
politraumatizados e hemodinamicamente instáveis e decorrência de traumatismo abdominal, trauma pélvico ou lesão vascular de 
algum membro. Em alguns centros, a Angio-TC tem sido utilizada com resultados próximos a 100% de sensibilidade e 
especificidade para o diagnostico de lesão arterial”. 
Sobre a  ultrassonografia, o autor afirma que se trata  de um exame simples, não invasivo, com uso bem estabelecido, que faz 
parte do protocolo FAST e está  indicado para lesões intra-abdominais e torácicas, porém a melhor indicação (Padrão -  ouro) é a 
Angio-TC. 
Portanto, o gabarito deve ser mantido (alternativa “A”) e o recurso deve ser indeferido. 
 

Nome do(a) candidato(a): Yuri Viktor Porto 
Questão: 12 
Parecer: Deferido, com anulação 
Justificativa: A raiva humana apresenta período de incubação (habitualmente) entre 20 a 90 dias; todavia, em raros casos, é curto, 
como alguns dias ou estendendo-se por mais de 1 ano. Durante a maior parte do período de incubação, acredita-se que o vírus 
esteja presente no local de inoculação.  
São observadas duas formas de apresentação, a forma paralítica e a forma encefalítica (furiosa). A forma furiosa é responsável por 
80% dos casos, manifestando-se com ansiedade, agitação, comportamento bizarro, alucinações, disfunção autonômica e 
hidrofobia. A forma paralítica se manifesta com paralisia de membros, que evolui para paralisia dos 4 membros e paralisia facial 
bilateral.  
Em ambas formas, a morte ocorre em quase 100% dos casos, com raras ocorrências de recuperação descritas na literatura.  
Sendo assim, a banca examinadora opta pela anulação da questão, por falta de clareza no período de incubação, considerando a 
questão sem alternativas corretas. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o 
respectivo ponto atribuído a todos os candidatos.  
Fonte: Medicina Interna de Harrison, 18ª Edição, Vol. 1 Pag. 1611 – 1617. 
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Questão: 19 
Parecer: Indeferido 
Justificativa: As manifestações eletrocardiográficas da hiperpotassemia devem ser consideradas uma emergência médica e 
tratadas urgentemente. Entretanto, pacientes com hiperpotassemia significativa (K ≥6,5-7,0) devem ser tratados de maneira 
agressiva, devidos às limitações do ECG como preditor de cardiotoxidade. O tratamento da hiperpotassemia consiste em 
internação, monitorização cardíaca.  
O tratamento da hiperpotassemia é dividido em três estágios: 
1- Antagonismo imediato dos efeitos cardíacos da hiperpotassemia. O cálcio intravenoso serve para proteger os efeitos 

cardiotóxicos da hiperpotassemia, elevando o limiar do potencial de ação e diminuindo a excitabilidade, sem modificações no 
potencial de repouso.  

2- Rápida redistribuição da concentração plasmática de potássio por meio da redistribuição nas células. Sendo a insulina o 
responsável pela distribuição do potássio do componente extracelular para o intracelular, com recomendação da dose de 10 
unidades, podendo ser associada à glicose. 

3- Os agonistas beta-adrenérgicos, mais comumente o salbutamol, são agentes utilizados insuficientemente no tratamento da 
hiperpotassemia. Assim como a insulina, ele exerce um efeito na redistribuição do K intracelular, entretanto 20% dos pacientes 
com insuficiência renal crônica são resistentes aos efeitos do salbutamol. 

O bicarbonato de sódio não desempenha nenhum papel na hipercalemia, sendo seu uso reservado para pacientes com 
hipercalemia associada a acidose metabólica, quando indicado para tratamento para acidose metabólica. 
A remoção do potássio é realizada com resinas trocadoras de cátions, diuréticos ou diálise. O poliestireno sulfonato de sódio (SPS) 
troca o sódio pelo potássio no trato gastrointestinal e aumenta a excreção fecal do K. O efeito sobre a concentração do K é lento, 
podendo levar até 24 horas. 
Em relação à questão, a pergunta é qual o meio mais efetivo para redução da concentração do potássio em paciente com IRC, 
sendo tais níveis elevados. Diante do exposto, o método mais efetivo para redução do nível sérico de potássio é a insulina, haja 
vista o tempo elevado que é necessário para o efeito do SPS.  
Portanto, o gabarito deve ser mantido (alternativa “D”) e o recurso deve ser indeferido. 
Fonte: Medicina Interna de Harrison, 18ª Edição, Vol. 1 Pag. 358- 359. 

 
Questão: 20 
Parecer: Indeferido 
Justificativa: Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia:  
I - A proposta do grupo executivo da presente recomendação é o uso de monoterapia com β-lactâmico ou macrolídeos para os 
pacientes ambulatoriais, sem comorbidades, nenhum uso recente de antibióticos, sem fatores de risco para resistência e sem 
contraindicação ou história de alergia a essas drogas. 
II - Para pacientes com Pneumococo resistente à penicilina, não grave β-lactâmico em alta dose (amoxicilina 3 g/dia ou amoxicilina 
+ ácido clavulânico 4 g/dia; alternativas: ceftriaxona, cefotaxima, cefepima ou ceftarolina) + macrolídeo ou fluoroquinolona 
respiratória. 
III - Em pacientes com fator de risco, uso prévio de antimicrobianos ou doença mais grave, a recomendação é a β-lactâmico + 
macrolídeo por 5 a 7 dias e, em caso de alergia, a β-lactâmico ou macrolideo, moxifloxacino ou levofloxacino ou gemifloxacino por 
5 a 7 dias.  
A presente questão não aborda a presença ou não de alergia. Considerando os itens contemplados na questão e a presente 
recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia para o tratamento da Pneumonia adquirida na comunidade, a resposta é a 
alternativa “D” (todos corretos). 
Portanto, o gabarito deve ser mantido (alternativa “D”) e o recurso deve ser indeferido. 
Fonte: CORREA, Ricardo de Amorim et al. Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018. J. bras. pneumol. [online]. 2018, vol.44, n.5 
[citado  2020-01-12], pp.405-423. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132018000500405&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 
1806-3713.  http://dx.doi.org/10.1590/s1806-37562018000000130. 

 
Questão: 36 
Parecer: Indeferido  
Justificativa: Lê-se no anunciado: “Sobre o processo de cicatrização de feridas, assinale a alternativa correta:”   
Conforme descrito na solicitação de anulação da questão, os macrófagos migram para a ferida após 48-96h, e não após 4 semanas. 
O gabarito oficial da questão é a assertiva D - “A parte final da fase proliferativa é a formação de tecido de granulação”. As 
assertivas A; B; C e E estão erradas, havendo somente uma resposta possível, a opção “D”.  
“(...) A parte final da fase proliferativa é a formação de tecido de granulação. Os fibroblastos e as células endoteliais são as 
principais células da fase proliferativa. Os fibroblastos dos tecidos vizinhos migram para a ferida, porém precisam ser ativados para 
sair de seu estado de quiescência. O fator de crescimento mais importante na proliferação e ativação dos fibroblastos é o PDGF12. 
Em seguida é liberado o TGF-β, que estimula os fibroblastos a produzirem colágeno tipo I e a transformarem-se em 
miofibroblastos, que promovem a contração da ferida. (...)” 
Portanto, o gabarito deve ser mantido (alternativa “D”) e o recurso deve ser indeferido. 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-67202007000100010 
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Número da questão: 48  
Parecer: Indeferido  
Justificativa: Houve uma breve confusão, por parte do candidato, em relação aos termos utilizados na sentença III (“A ocitocina 
estimula contrações uterinas e ejeção de leite materno. Recentemente, pesquisa-se sua ligação com alguns sentimentos/sensações, 
inclusive com regulação do apetite, provocando anorexia”) da questão 48 (“Acerca das glândulas hipotálamo, hipófise e gônadas e 
dos hormônios por elas regulados...”), sobretudo em relação à expressão “anorexia”: Inapetência; ausência completa ou perda de 
apetite (o oposto de “orexia”) – Defin. Dicionário Aurélio (https://www.dicio.com.br/anorexia/), não a “doença” anorexia 
(anorexia nervosa, p. ex.). 
Para sustentar a afirmativa de que a Oxitocina pode estar ligada à regulação do apetite, através de promoção de anorexia 
(inapetência), encontra-se parte de um estudo recente, publicado na Science Daily em Março/2019 e um dos principais temas do 
Encontro Anual da Sociedade Americana de Endocrinologia (ENDO) 2019, intitulado Investigational obesity drug, oxytocin, 
weakens brain's reward signals for food: 
“The work may bring the synthetic nasal formulation of oxytocin a step closer to possible use as a new obesity treatment.  (...) Past 
research shows that oxytocin nasal spray, which is not yet approved in the United States, acts on brain pathways involved in eating 
behavior and decreases food consumption in men. 
(...) 
The goal of the new study, according to Kerem, was to examine the network of reward brain regions that oxytocin affects. Building 
on their prior findings demonstrating that oxytocin reduces activation of the ventral tegmental area (VTA), a core region of the 
brain's reward system, the investigators used functional magnetic resonance imaging (fMRI), a neuroimaging technique used in 
research that measures brain activity by detecting changes associated with blood flow, to investigate how oxytocin impacts the 
functional connectivity between the VTA and the rest of the brain. 
In this study, 10 healthy but overweight or obese young men randomly received a different treatment during two visits to the 
research lab. At each visit, the men self-administered a single dose of either oxytocin nasal spray or a placebo dummy drug after 
fasting. 
(...) 
An hour after drug administration, the men underwent fMRI while they viewed images of high-calorie foods as well as pictures of 
low-calorie foods and nonfood objects. 
‘Individuals with obesity, compared to lean people, have abnormally hyperactivated brain reward areas when viewing high-calorie 
food images, even when they are full, suggesting an explanation for the observed behavior of overeating and a potential target for 
treatment with medications such as oxytocin’ 
Compared to placebo, oxytocin weakened the functional connectivity – the effective coordination between neural systems in 
response to a task – between the VTA and associated food motivation brain areas when participants viewed pictures of high-
calorie food.” 
Fonte: https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2019/endo-2019--investi gational-obesity-drug-oxytocin-weakens-brains-reward-signals-for-
food 

 
Pelo anteriormente exposto, juntamente com as afirmativas da página 2637, capítulo 556, Parte XXVI, de NELSON TEXTBOOK OF 
PEDIATRICS, 20th EDITION, 2016: 
“Oxytocin stimulates uterine contractions at the time of labor and delivery in response to distention of the reproductive tract and 
stimulates smooth muscle contraction in the breast during suckling, which results in milk letdown. Studies suggest that oxytocin 
also plays a role in orgasm, social recognition, pair bonding, anxiety, trust, love, and maternal behavior. Most recently, through the 
interaction with its G-protein-coupled receptor in pancreatic and adipose tissue, oxytocin appears to play a signifcant role in 
appetite regulation and obesity by inducing anorexia.” 
As sentenças I, III e IV estão corretas, o que valida a alternativa “B” como correta. 
Portanto, o gabarito deve ser mantido (alternativa “B”) e o recurso deve ser indeferido. 
 
Questão: 100 
Parecer: Indeferido  
Justificativa: No capitulo 230 (Fraturas) do livro Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática. / 
Organizadores: Gustavo Gusso e José Mauro Ceratti Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2012. Volume II, páginas  2007 e 2008, o autor 
justifica a escolha da Angiografia e Angiotomografia  como primeira escolha da seguinte forma: 
 “A Angiografia e a Angiotomografia (angio TC) são importantes métodos diagnósticos e terapêuticos para pacientes 
politraumatizados e hemodinamicamente instáveis e decorrência de traumatismo abdominal, trauma pélvico ou lesão vascular de 
algum membro. Em alguns centros, a Angio-TC tem sido utilizada com resultados próximos a 100% de sensibilidade e 
especificidade para o diagnostico de lesão arterial”. 
Sobre a  ultrassonografia, o autor afirma que se trata  de um exame simples, não invasivo, com uso bem estabelecido, que faz 
parte do protocolo FAST e está  indicado para lesões intra-abdominais e torácicas, porém a melhor indicação (Padrão -  ouro) é a 
Angio-TC. 
Portanto, o gabarito deve ser mantido (alternativa “A”) e o recurso deve ser indeferido.  

 

https://www.dicio.com.br/anorexia/

