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Processo Seletivo Residência Médica 2023 

Especialidades: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA/ CLÍNICA MÉDICA / MEDICINA 
INTENSIVA 

 

Resultado de recursos – PROVA OBJETIVA 

Nome do (a) candidato (a): Amanda Ribeiro Dias /Rebecca Gomes Moura Bastos 

 

Questão 7 

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): Amanda Ribeiro Dias  

Questão 22  

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

 
Os hormônios CRH, GnRH, TRH e GHRH são produzidos no hipotálamo e alcançam a 

adeno- hipófise através do sangue. 

PROEMPED  -Programa de Atualização em Emergência Pediátrica: Sociedade Brasileira 

de Pediatria   ciclo 4    volume 4  
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___________________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a): Rebecca Gomes Moura Bastos 

Questão 30  

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

 
A questão solicita a alternativa correta. 

Na alternativa B esta falando que o tratamento é empírico (esta correto, muitas vezes 

iniciamos empiricamente o antibiótico, com base nos estudos epidemiológicos, até 

isolamento do agente) e NÃO há necessidade de coletar material, porém sempre é 

importante tentar isolar o agente causador, a coleta de culturas sempre é realizada, apesar 

de nem sempre vir positiva, conhecer o agente etiológico é o ideal para qualquer 

tratamento. 

PROPED  -Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica: Sociedade Brasileira de 

Pediatria   ciclo 8    volume1 

_________________________________________________________________________ 

Nome do (a) candidato (a): Amanda Ribeiro Dias 

Questão 57  

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

A questão evidencia um caso de colite pseudomembranosa por C. difficile.  

De acordo com o consagrado livro texto do Sabiston, o tratamento sugerido para casos 
como o descrito na questão é suspender o antibiótico em uso atual (se possível) e 
administração de vancomicina ou metronidazol oral. A alternativa (A) coloca como 
tratamento o uso de probióticos, ainda sem evidência comprovada.  

Segue o trecho traduzido da última edição: 

“Complicações Cirúrgicas: Colite por Clostridium difficile. 
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Tratamento: Vancomicina (125 mg, quatro vezes/dia) é administrada por via oral, via sonda 

nasogástrica ou como enema, ou metronidazol (Flagyl) é administrado por via oral (250 

mg, quatro vezes/dia) ou intravenoso (500 mg, três vezes/dia) por 2 semanas.” 

Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practic / [edited by] 

Courtney M. Townsend, Jr, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, Kenneth L. Mattox.—

20th edition. Cap. 12. Pag. 313 

Manter correta letra (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Residência Médica (COREME – IOG)  


