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HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

04 DE NOVEMBRO DE 2018 –  CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

 

1)   A cirurgia de Couinaud- Soupault  consiste em: 

 

A)  Anastomose colangiojejunal utilizando o ducto do segmento III na placa umbilical. 

B) Anastomose hepático-jejunal na placa hilar utilizando a confluência dos ductos hepáticos direito e esquerdo. 

C) Anastomose hepaticojejunal após ressecar parte do seg II no tratamento de tumores ou estenosos do hilo hepático. 

D) Reconstrução biliar utilizando a vesícula biliar em pacientes portadores de neoplasias de cabeça de pâncreas 

irressecáveis. 

E) Cirurgia realizada para pacientes portadores de Síndrome de Mirizzi acometendo do ducto hepático comum. 

 

2)  A avaliação da anatomia vascular renal é fundamental no preparo do doador vivo para transplante, sendo 

imprescindível a realização de método de imagem específico. A figura abaixo mostra uma arteriografia renal 

 

Neste caso, o motivo para utilização prefencial do rim esquerdo para doação é: 

 

 A) Risco de lesão hepática na nefrectomia direita 

 B) Duplicidade ureteral à direita  

 C) Menor angulação da artéria renal esquerda na saída da aorta 

 D) Maior comprimento da veia renal esquerda  

 E) Presença de artéria renal polar à direita 

 

 

3) Paciente de 72 anos tabagista, DPótico está sendo submetido a colecistectomia laparoscópica de urgência, devido à 

colecistite calculosa aguda complicada. Durante o procedimento cirúrgico o anestesista comunica o cirurgião da queda 

de pressão arterial do paciente, associada à diminuição do pH arterial. Frente a esta intercorrência a conduta é: 

 

A)  Suspender a colangiografia intraoperatória a fim de se diminuir o tempo cirúrgico. 

B)  Conversão para via laparotômica. 

C)  Bicarbonato associado a drogas vasoativas. 

D)  Colecistostomia videolaparoscópica, para se diminuir o tempo operatório. 

E)  Colecistostomia cirúrgica. 
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4) Nos pacientes com hemorragia alta maciça secundária a uma úlcera posterior de duodeno, esta penetrou um dos 

ramos ou a artéria: 

 

A)  Gástrica esquerda. 

B)  Gastroduodenal.  

C)  Mesentérica superior. 

D)  Gastroepiplóica esquerda. 

E)  Gastroepiplóica direita. 

 

5) Anorexia com emagrecimento é o sinal mais comum de câncer gástrico, pois os pacientes geralmente evoluem 

assintomáticos até que haja extenso comprometimento da parede gástrica ou metástases. A semeadura peritoneal pode 

comprometer outros órgãos e regiões. O tumor de Krukenberg e prateleira de Bloomer, são respectivamente: 

 

A)  Comprometimento do intestino delgado e fundo-de-saco pélvico. 

B)  Presença de gânglio em clavícula esquerda e comprometimento da bexiga. 

C)  Comprometimento do cólon e presença de gânglio em clavícula esquerda. 

D)  Comprometimento dos ovários e fundo-de-saco pélvico. 

Comprometimento do epíplon e presença de gânglio em clavícula esquerda. 

 

6) O tratamento cirúrgico recomendado em paciente jovem, com megaesôfago grau II, sem tratamento prévio, com 

manometria evidenciando certo grau de peristalse esofágica e relaxamento incompleto do esfíncter inferior às 

deglutições é: 

A)  Hiatoplastia com fundoplicatura. 

B)  Esofagectomia subtotal. 

C)  Mucosectomia esofágica. 

D)  Esofagocardiomiotomia com fundoplicatura. 

E)  Esofagectomia distal com gastrectomia proximal. 

 

 

7) A ressecção cirúrgica de volumosos tumores hepáticos representam um desafio a moderna cirurgia hepato-biliar e 

algumas táticas cirúrgicas auxiliam o cirurgião no manejo intra operatório destes tumores. 

Sobre a  “ Hangingmonouver “ ou chamada manobra de Belghiti  , assinale a alternativa correta: 

 

 
A)  Deve ser utilizada de rotina nos pacientes com CHC > 5cm pois pode-se evitar a disseminação do tumor no 

próprio fígado. 

B)  A presença da veia hepática inferior direita ( veia de Makuuchi) representa alto risco de lesão  durante a confecção 

do tunelretrohepático. 

C)  Deve ser utilizada apenas nos casos de suspeita de invasão da veia cava retrohepática por tumor. 

D)  Deve ser contraindicada  no CHC em fígado cirrótico devido a varizes na região retroperitoneal. 

E)  Deve ser utilizada apenas em metástases de carcinoma coloretal com suspeita de invasão do diafragma. 
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8) Sobre os insulinomas do pâncreas assinale a alternativa incorreta: 

 

A)  100% dos insulinomas localizam-se na glândula pancreática 

B)  90% tem menos de 2cm 

C)  Predominam na cabeça pancreática 

D)  10-15% são malignos  

E)  São os tumores endócrinos mais comuns do pâncreas 

 

9) O desenho abaixo representa o tratamento cirúrgico de hipertensão portal através de qual técnica? 

 
 

A) Sugiura- Futagawa 

B) Warren-Teixiera 

C) Hassab 

D) Romero-Torres 

E) Sugawara – Blakemore 

 

 

10) A tríade de Charcot está presente em aproximadamente 75% dos pacientes com colangite aguda. Caso o paciente 

não seja tratado, poderá evoluir para colangite aguda supurativa, caracterizada pela Pêntade de Reynolds, que 

necessita de descompressão imediata. Esta pêntade é formada por: 

 

A) Febre, icterícia, calafrios, dor abdominal l e coma. 

B) Dor, febre, sudorese, hipotensão arterial e icterícia. 

C) Febre, icterícia, calafrios, hipotensão arterial e confusão mental. 

D) Dor, febre, sudorese, hipertensão arterial e confusão mental. 

E) Nenhuma das alternativas. 
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11) Paciente 43 anos , portador de pancreatite crônica alcoólica com múltiplos episódios de internação por dor 

refratária , esteatorreia que melhora com uso oral de enzimas pancreáticas.  

Indicado tratamento cirúrgico através de derivação pancreto-jejunal para alivio da dor. A cirurgia realizada esta 

representada pelo desenho abaixo. Qual a cirurgia empregada neste caso? 

 
A) Cirurgia de Beger 

B) Cirurgia de Whipple – Traverso 

C) Cirurgia de Puestow 

D) Cirurgia de Partington – Rochelle 

E) Cirurgia de Frey 

 

12) Paciente do sexo masculino, 54 anos,  portador de cirrose por hepatite C,  tendo recentemente terminado 

tratamento da hepatite C com Sofosbovir e negativação viral. Evoluiu com ascite de aparecimento recente,  

emagrecimento de 10 kgs, edema de membros inferiores e icterícia.  Tem varizes de esôfago de grosso calibre e 

varizes de fundo. Tomografia de abdome com estudo trifásico evidenciou imagem 2 imagens bem delimitadas com 

captação de contraste na fase arterial e lavagem rápida, além de pseudocápsula medindo 2,3 cm e 2,8 cm, nos 

segmentos VIII e IV, respectivamente.  Qual a conduta mais adequada para o caso acima? 

 

A) Ressecção cirúrgica (bi-segmentectomia) 

B) Sorafenibe 

C) Retratamento com interferon e ribavirina 

D) Transplante hepático 

E) Quimioembolização intra-arterial hepática – TACE 

 

 

13) Paciente 53 anos , apresentou 2 episódios de pancreatite aguda nos últimos 2 anos e exames de imagem revelam 

dilatação difusa do ducto de wirsung e irregularidades de seu trajeto visto na pancreatografia endoscópica.  CA 19-9 

53ng/dl, CEA 2,4ngd/l . Foi submetida a pancreatectomia total e esplenectomia tendo coma base a multicentricidade 

deste tipo histológico de tumor. Qual o tumor mais provável de acordo com a figura abaixo?   

 

A) Cistoadenoma Mucinoso 

B) Cistoadenoma Seroso 

C) Adenocarcinoma ductal clássico  

D) Tumor  neuroendócrino não funcionante 

E) Neoplasia intra ductal papilar mucinosa 
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14) Em relação a anastomose arterial neste transplante renal da figura abaixo, pode-se afirmar que: 

 

A) Leva a menor incidência de estenose da anastomose 

B) Exige menor dissecção do leito nativo para sua realização 

C) Deve ser realizada preferencialmente em pacientes com ligadura da artéria ilíaca interna contralateral 

D) É a técnica mais comunmente utilizada nos dias de hoje 

E) Nenhuma das acima   

 

 
 

 

 

15) Paciente 68 a, submetido a hernioplastia inguinal direita com tela de marlex pela técnica de Linchenstein. Evoluiu 

com quadro séptico, dor abdominal e no perinio.  Realizou ultrassom com doppler que mostrou fluxo arterial para 

ambos os testículos. De acordo com a imagem abaixo, qual o diagnóstico provável? 

 
 

A) Gangrena de Fournier 

B) Epididimite necrotizante 

C) Dermatomiosite perineal enfisematosa 

D) Orquite necro-hemorragica supurativa 

E) Epidermite reacional  

 

16) Sobre o adenocarcinoma ductal de pâncreas, assinale a alternativa correta: 

 

A) 60-70% dos casos localizam-se no corpo e cauda do pâncreas  

B) Raramente invadem a parede duodenal, colédoco e compressão do ducto pancreático  

C) Infiltração perineural, metástases linfonodais e invasão linfo-vascular são achados comuns  

D) Operação de whipple é a cirurgia de escolha dos pacientes com tumores no corpo do pâncreas  

E) A sobrevida em 5 anos dos pacientes tratados com cirurgia e radioquimioterapia atinge 60% dos pacientes  
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17) Paciente 32 a, portador de doença hemorroidária grau IV e foi submetido a hemorroidectomia . De acordo com a 

imagem abaixo, qual a técnica foi utilizada?  

 

A) Milligan-Morgan 

B) Fidel Moreno 

C) Reis neto 

D) Fergueson 

E) PPH 

18) Paciente XC, 25 anos, natural de Guangdong – China, casada, auxiliar de vendas, moradora do bairro Glória desde 

2011 quando migrou para fins de trabalho. Refere quadro de aborto espontâneo assistido há aproximadamente 5 

meses, quando passou a apresentar dor abdominal em QSE de moderada intensidade, intermitente e associada a 

náuseas. Nega febre, hiporexia, vômito, sangramento, perda ponderal, leucorréia patológica, disúria ou polaciúria no 

período. Procurou médico assistente que solicitou tomografia computadorizada de abdome, que evidenciou lesão 

cística complexa em corpo pancreático. Submetida a laparotomia com pancreatoesplenectomia (Vide peça cirúrgica 

abaixo). Histopatológico: Cistadenoma Mucinoso de Pâncreas. 

 
 

Sobre os cistadenomas mucinosos do pâncreas, é incorreto afirmar: 

 

A) São vistos quase que exclusivamente em  mulheres, raramente acomentendo homens e atingindo a quinta ou sexta 

décadas de vida; 

B) Histologicamente são semelhantes aos cistos mucinosos do ovário, podendo conter, na maioria das vezes, achado 

de tecido ovariano-like no histopatológico e nunca se comunicam com o ducto pancreático principal; 

C) Expressam queratina no seu epitélio, assim como marcadores de glicoproteínas como CEA e CA 19-9; 

D) Predominam na cabeça do pâncreas e se comunicam com o ducto pancreático principal em torno de 1/3 dos casos; 

E) Apresentam graus variados de atipia em seu epitélio, podendo evoluir com carcinoma invasor e mantendo uma taxa 

de evolução para malignidade de 10ª 30%, estando a operação indicada em todos os casos. 
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19) Sobre as hérnias lombares, é correto afirmar: 

 

A)As hérnias que ocorrem pelo triangulo de Petit são mais comuns. 

B)O triangulo lombar inferior – triangulo de Grynfelt – é limitado pelo músculo grande dorsal, crista ilíaca e músculo 

oblíquo interno. 

C) O reparo na maior parte das vezes, não querer colocação de prótese de tela. 

D) As hérnias lombares superior – triangulo de Petit- é limitado pela sétima costela, músculos para espinhais e 

musculo obliquo externo. 

E) As hérnias lombares não tendem ao encarceiramento. 

 

20) Paciente 60 anos , admitida na emergência com dor abdominal, febre , anorexia , leucocitose e massa palpável na 

fossa ilíaca direita. TC abdominal revelou coleção purulenta com destruição do apêndice com bloqueio inflamatório 

local. A melhor conduta seria: 

 

A) Apendicectomia laparoscópica ou convencional com drenagem da coleção e limpeza local . 

B) Apendicectomia por laparotomia e debridamento de toda coleção 

C) Antibioticoterapia venosa e suporte clinico 

D) Drenagem percutânea da coleção guiada por US ou TC , antibiotico venoso e suporte clínico 

E) Hemicolectomia direita devido ao risco de neoplasia assonciada 

 

21) A hérnia femoral é classificada segundo Nyhus, em: 

 

A) IIIa 

B) IIIb 

C) IIIc 

D) IVb 

E) IVd 

 

22) A principal camada da parede do tubo digestivo, rica em colágeno e miofibroblastos, responsável pela cicatrização 

de uma anastomose gastrointestinal é: 

 

A) Muscular interna 

B) Muscular externa 

C) Mucosa  

D) Serosa 

E) Submucosa 

 

23) Um paciente de 50 anos é portador de volumosa tumoração hepática envolvendo todo lobo esquerdo e parte do 

lobo direito e foi submetido a trissetorectomia esquerda. Quais os segmentos hepáticos foram ressecados segundo a 

classificação de Couinaud: 

 

A) I, II, III, IV 

B) I, II, III, IV, V e VIII 

C) IV, V,VI,VII e VIII 

D) V,VI,VII,VIII e I 

E) II,III,IV,VI e VII 
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24) Homem, 65 a, coronariopata, foi vitima de acidente de carro com colisão abdominal severa. Deu entrada na 

emergência com sinais de choque hipovolêmico e foi levado de urgência para laparotomia exploradora que identificou 

volumoso hemoperitoneo no qual recebeu 6 concentrados de hemácias e lesão traumática com perfuração do colon 

esquerdo. Qual a melhor conduta ? 

 

A) Exteriorização da lesão 

B) Operação de Hartmann 

C) Colectomia esquerda com anastomose primária 

D) Rafia do colon e drenagem da cavidade 

E) Operação para controle do dano e peritoniostomia  com revisão da cavidade em 24h 

 

25) Paciente portador de metástase hepática de câncer coloretal sendo submetido a ressecçāo cirúrgica da lesāo. De 

acordo com a área isquêmica da imagem abaixo descreva qual setor hepático baseado na classificação de Brisbaine e 

qual segmentos hepáticos envolvidos, segundo classificação de Couinaud. 

 

 
 

A) Setor medial direito – segmentos V e VIII 

B) Setor medial direito – segmentos VI e VII 

C) Setor medial esquerdo – segmentos IV e VIII 

D) Setor medial esquerdo – segmentos VI e VII 

E) Setor lateral direito – segmentos V e VIII 

 

26) No transplante hepático com doador cadáver, podemos utilizar a técnica de bi partição (Split Liver) do enxerto 

para aumentar o pool de doadores. Na figura abaixo está demonstrado um caso onde um único doador de fígado foi 

utilizado para dois receptores.  Na porção direita do Split corresponde a qual segmentos hepáticos segundo a 

classificação de Couinaud? 
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A) IVa, IVb, V,VI,VII e VIII 

B) V, VI,VII e VIII 

C) V,VI,VII, VII e IVa 

D) II, III, IVa, IVb 

E) II, III,IVa,IVb , V e V 

 

27) Na foto abaixo temos uma foto de um  caso de neoplasia da cárdia que foi  indicado uma gastrectomia total com 

esofagectomia distal e reconstrução esôfago-jejunal utilizando uma técnica em que o segmento jejunal do Y de Roux 

cria uma proteção adicional da anastomose  .Qual o nome da referida técnica ? 

 

 
A) Fernando Paulino 

B) Lima Basto 

C) Roscoe-Graham 

D) Hoffmeister-Finsterer 

E) Finney 

 

28) Na cirurgia hepática é de suma importância o reconhecimento das variações anatômicas dos vasos arteriais e 

venosos. Está demonstrado na figura abaixo a variação mais comumente encontrada no sistema arterial hepático. De 

acordo com a imagem descreva qual artéria está apontada e qual a sua origem:
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A) Artéria hepática esquerda – tronco celíaco 

B) Artéria hepática esquerda – artéria gástrica esquerda 

C) Artéria hepática direita – tronco celíaco 

D) Artéria hepática média – artéria esplênica  

E) Artéria hepática direita – artéria mesentérica superior 

 

29) Sobre as hérnia incisionais, temos hoje com princípio para menor recidiva, o conceito de utilizar a pressão 

abdominal a favor do processo de fixação da tela. Na figura abaixo esta demonstrada uma cirurgia onde este princípio 

foi utilizado. Qual a técnica? 

 
 

A) “On Lay” 

B) “Sub Lay” 

C) “In Lay” 

D) “Trans Lay” 

E) “Thru Lay” 

 

30) As artérias mesentéricas superior e inferior possuem ampla rede anastomótica que permite fluxo de sangue entre 

os cólons direito e esquerdo. Assinale a alternativa correta. 

 

A) A artéria de Riolan conecta o ramo esquerdo da artéria cólica média a artéria cólica esquerda 

B) A arcada  de Drummond conecta  a artéria cólica média a artéria celíaca e ramos íleo-cólicos 

C) A artéria de Griffts comunica a o fluxo arterial da artéria cólica média a artéria cólica direita 

D) O arco de Riolan compreende a rede anastomótica entre as artérias cólica direita, cólica média e cólica esquerda 

E) A arcada de Drummond compreende uma rede anastomótica encontrada apenas em pacientes com arteriopatia 

mesentérica crônica após obstrução de > 75% do lúmen da artéria mesentérica superior 
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31) Em relação a artéria epigástrica inferior qual das opções abaixo está correta: 

 

A) Origem: artéria femoral 

Trajeto: segue pela tela subcutânea em direção ao umbigo 

Distribuição: parede abdominal profunda 

 

B) Origem: aorta 

Trajeto: desce na bainha do musculo reto abdominal 

Distribuição: parede abdominal superficial 

 

C) Origem: artéria ilíaca externa 

Trajeto: segue superiormente e entra na bainha do musculo reto do abdome 

Distribuição: musculo reto do abdome, parede abdominal profunda das regiões pélvica e umbilical inferior 

 

D) Origem: artéria ilíaca externa 

Trajeto: segue na face profunda da parede abdominal anterior, paralela ao ligamento inguinal 

Distribuição: musculo ilíaco e parede abdominal profunda da região inguinal, fossa ilíaca 

 

E) Origem: artéria femoral 

Trajeto: segue na tela subcutânea ao longo do ligamento inguinal 

Distribuição: parede abdominal superficial da região inguinal e umbilical inferior 

 

32) Paciente de 89 anos, história de AVE prévio, DPOC, HAS, com quadro de ICC descompensada interna em 

unidade intensiva, dependente de drogas vasoativas para manutenção de estabilidade hemodinâmica, evolui com febre, 

piora importante de parâmetros hemodinâmicos. Realiza TC de abdome sem contraste que evidencia vesícula biliar de 

paredes espessadas e borramento da gordura perivesicular. Qual seria o melhor exame complementar para confirmar a 

suspeita diagnóstica acima? 

 

A) Colangiorressonância magnética 

B) Ecoendoscopia 

C) USG de abdome 

D) TC de abdome com contraste trifásico 

E) Ressonância magnética com contraste hepato-especifico 

 

33) Considerando quadro evidenciado no exame complementar acima como colecistite aguda, qual seria a melhor 

conduta? 

 

A) Colecistectomia convencional com colangiografia 

B) Colecistectomia Videolaparoscópica com colangiografia 

C) Colecistectomia Videolaparoscópica sem colangiografia 

D) Tratamento conservador com antibioticoterapia guiada por hemocultura 

E) Colecistostomia percutânea por radiologia intervencionista 

 

34) Sobre abdome agudo, não é correto afirmar: 

 

A) Os sinais de peritonite são: dor abdominal, defesa e descompressão brusca. 

B) A dor da ulcera duodenal perfurada se inicia em região epigástrica e pode migrar para quadrante inferior direito. 

C) Principais causas de hemoperitônio: prenhez ectópica rota, laceração traumática do colon, rotura de aneurisma da 

artéria hepática. 

D) Causas inflamatórias: apendicite, pancreatite, divertículo de meckel. 

E) Na radiografia simples de abdome o ar livre pode delinear o ligamento falciforme. 
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35) Segundo a regra de GoodSall:  

A)Fistulas com orifício externo anterior tem trajeto retilíneo para o seu orifício lateral. 

B) Fistulas com orifício interno anterior tem trajeto curvilíneo para o seu orifício externo. 

C) Fistulas com orifício externo posterior tem trajeto curvilíneo para o seu orifício interno. 

D) Fistulas com orifício externo posterior tem trajeto retilíneo para o seu orifício interno. 

E) Fistulas com orifício interno anterior tem trajeto lateral para seu orifício externo. 

 

36) O ducto de Arantius (ducto venoso)  é um resquício embriológico que conecta... 

 

A) Veia porta a veia cava. 

B) Ramo esquerdo da veia porta a veia hepática média. 

C) Ramo direito da veia porta a veia cava. 

D) Ramo direito da veia porta a veia supra hepática direita. 

E) Ramo esquerdo da veia porta a veia hepática esquerda. 

 

37) Em relação ao colangiocarcinoma perihilar – Tumor de Klaskin assinale a alternatica correta 

 

A) Trata-se de um tumor de crescimento rápido com comportamento agressivo e alto potencial de metástases 

hepáticas e peritoneais. O tratamento inicial é com quimioterapia neoadjuvante e radioterapia. 

B) E um tumor de crescimento lento e com predomínio de acometimento loco-regional das estruturas vasculares do 

hilo hepático especialmente a veia porta. Na maioria das vezes o diagnostico é feito pelo aparecimento da icterícia. 

Episódios de colangite aguda  sáo frequentemente observados nesses pacientes. 

C) A cirurgia  radical consiste em resseccao da via biliar extra hepática, linfadenectomia do hilo hepático e 

anastomose tipo Hepp-Couinaud 

D) A cirurgia radical curativa nāo deve ser realizada  nos tumores do tipo IV  

E) A drenagem biliar preferencial é por CPRE nos pacientes com icterícia acima de 15mg/dl . 

 

38) O Conselho Federal de Medicina (CFM) reconhece, através da Resolução nº 2.131/2015, as técnicas de cirurgia 

bariátrica e metabólica reconhecidas no país. Dentre elas, existem técnicas restritivas, disabsortivas e mistas. Sabemos 

que dentre essas técnicas, de maneira geral, quanto mais disabsortiva ela for, maior é seu efeito metabólico devido ao 

efeito incretínico. Devido aos efeitos colaterais, a técnica com mais dessas características e que está cada vez mais em 

desuso é: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

 



 
                                                                                                                                                     13 

 
Responda as questões 39 a 40 com base no caso abaixo: 

 

Sra Maria, 92 anos, hígida previamente, lúcida, entrou andando na emergência com dor abdominal de longa data; sem 

outras comorbidades nem queixas, procurou a emergência do hospital Silvestre para tentar esclarecer finalmente sua 

dor após varias consultas em ambulatório. Na emergência, confessou perda ponderal de mais de 10 kg em 3 meses, 

mas não disse aos 3 filhos; viúva há 2 anos.  

Solicitados exames complementares, uma vez que ao exame físico, exceto a dor a palpação profunda em mesogastro e 

hipertimpanismo discreto na percussão, nada foi identificado. O USG de abdome mostra vesícula e apêndices normais, 

sem alterações nas lojas renais, além de dificuldades técnicas por artefato gasoso, um borramento estranho na região 

mesogastro.  

Glicemia de 400, discreta hiponatremia, bilirrubina total aumento discreto, às custas de direta;  

 

39) Qual hipótese diagnostica mais provável: 

 

A) Diverticulite aguda. 

B) Colecistite aguda. 

C) Hepatite criptogenica. 

D) Câncer de pâncreas. 

E) Nenhuma das acima. 

 

40) Qual conduta mais adequada? 

 

A) Internar e preparar para cirurgia. 

B) Dar alta e acompanhamento ambulatorial. 

C) Internar e preparar para cirurgia, mas antes, solicitar parecer da equipe de Cuidados Paliativos para uma abordagem 

precoce. 

D) Internar e perguntar aos filhos se eles querem que a mãe seja operada. 

E) Nenhuma das acima. 


