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Concurso Residência Médica 2022 

Especialidades: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA/ CLÍNICA MÉDICA / 
MEDICINA INTENSIVA 

 

Resultado de recursos – PROVA OBJETIVA 

Nome do (a) candidato (a): Rafaela Lemos Quirino /Yasmin de Castro Rocha 

 

Questão 4 

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga IMPROCEDENTE, 

pois vale ressaltar que as drogas categoria B são consideradas seguras na 

gestação e muito utilizadas. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a): Patrick Hyorrananys Feitosa Carneiro/ Bruna 

Santos Machado/Yasmin de Castro Rocha  

Questão 11  

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga PROCEDENTE para 

ANULAÇÃO. 
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Nome do (a) candidato (a): Yasmin de Castro Rocha  

Questão 39  

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga PROCEDENTE para 

ANULAÇÃO. 

_________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a): Nayara Lopes de Mendonça 

Questão 46  

Considerando o invocado pela candidata Requerente supra identificado, a Banca 
Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga IMPROCEDENTE, 
vejamos: 

O tratamento não cirúrgico de crianças hemodinamicamente estáveis 
com trauma em fígado, baço e rins é padrão.  

No trauma abdominal, a laparotomia exploradora é indicada nas seguintes 
situações: 

- instabilidade hemodinâmica 

- necessidade de transfusões repetidas  

- perfuração intestinal 

 O sangramento de lesões esplênicas, hepáticas ou renais é, em geral, 
autolimitado. A laparotomia é indicada em casos em que a estabilidade 
hemodinâmica não pode ser mantida por causa da reanimação fluídica, e a 
criança deve ser seguida em UTI. Lesões de órgãos sólidos podem ser tratadas 
com angioembolização 

PROEMPED – Programa de Atualização em Emergência Pediátrica – Sociedade 
Brasileira de Pediatria ciclo 3  volume  4 
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Nome do (a) candidato (a): Patrick Hyorrananys Feitosa Carneiro/ Rafaela 

Lemos Quirino /Yasmin de Castro Rocha  

 

Questão 47  

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga IMPROCEDENTE, 

vejamos: 

A sigla ADEM é usada e conhecida universalmente, o fato de não estar 

especificado na questão a tradução da sigla não compromete de forma alguma 

o entendimento do que foi perguntado, isso fica claro, inclusive, no recurso do 

candidato que traz o significado de ADEM, nome usado para designar a doença 

encefalomielite disseminada aguda.  

_________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a): Yasmin de Castro Rocha 

Questão 58  

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga IMPROCEDENTE, 

vejamos: 

Íleo meconial é a obstrução neonatal do íleo distal secundária a mecônio 

anormalmente espesso. No íleo meconial as alças do intestino delgado estão 

obstruídas e preenchidas por mecônio espesso, enquanto o cólon apresenta-se 

com calibre reduzido (microcólon) secundário à falta de passagem do suco 

entérico para o cólon, condição denominado de microcólon por não uso. 

Aproximadamente 50% dos casos de íleo meconial apresentam complicações, 

tais como, volvo de uma alça intestinal distal, perfuração, peritonite ou atresia. 

PRORAD – Programa de Atualização em Radiologia – ciclo 1 volume 4 
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Nome do (a) candidato (a): Patrick Hyorrananys Feitosa Carneiro/ Rafaela 

Lemos Quirino/ Yasmin de Castro Rocha  

 

Questão 60 

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga IMPROCEDENTE, 

vejamos: 

A doença do enxerto X hospedeiro é uma complicação rara em crianças e 

adultos após o transplante de medula óssea; é mais comum no transplante 

multivisceral. O sintoma de apresentação mais frequente é a erupção cutânea 

maculopapular, que pode progredir à medida que a gravidade da doença 

aumenta, se disseminado por toda a superfície corporal sob a forma de bolhas 

e/ou descamação. As manifestações gastrointestinais constituem a segunda 

forma mais comum de apresentação. Ocorrem vômitos, anorexia, diarreia e dor 

abdominal. Apenas uma pequena proporção de pacientes apresenta 

envolvimento hepático. 

PROEMPED – Programa de Atualização em Emergência Pediátrica – Sociedade 

Brasileira de Pediatria ciclo 3  volume 4 

_________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a): Nayara Lopes de Mendonça 

Questão 61 

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga IMPROCEDENTE, 

vejamos: 
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_________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a) Bruna Santos Machado/Yasmin de Castro Rocha/ 

Nayara Lopes de Mendonça 

  

Questão 96 

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a 

Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga PROCEDENTE para 

ANULAÇÃO. 

 

 

Comissão de Residência Médica (COREME – IOG)  


