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HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 
PROVA VIDEOLAPAROSCÓPICA 

26 DE JANEIRO DE 2020 

1. Sobre a trombose de veia porta pós cirurgia bariátrica, podemos afirmar, EXCETO:  

A. Está mais relacionada com a gastroplastia vertical  
B. A desidratação é um fator importante na formação do trombo de veia porta  
C. Tem um prognostico favorável e a maioria tem recanalização com tratamento a longo prazo com 

anticoagulantes  
D. Pode ficar por meses assintomática  
E. O tratamento por radiologia intervencionista é raramente necessário e deve ser desencorajado 

2. Sobre a fase proliferativa da cicatrização, assinale a assertiva correta 

A. Os fatores de crescimento agem somente sobre os fibroblastos e queratinocitos 

B. As células predominantes nessa fase são os fibroblastos e células endoteliais 

C. O fator derivado de plaquetas (PDRF) age sinergicamente com a vitamina C sobre os fibroblastos  

D. A angiogênese se inicia na fase de remodelamento 

E. A produção de colágeno tipo I ocorre apenas na fase inicial 

3. Paciente 37 anos, submetida a colecistectomia videolaparoscópica por colecistite aguda calculosa, evoluiu 
com icterícia progressiva no pós operatório e elevação das enzimas canaliculares. Realizou 
colangioressônancia no 8º dia de pós operatório conforme imagem abaixo. 

 

            Em relação a classificação de Bismuth, classifique a lesão: 
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A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

4. Em relação a questão anterior, qual a melhor conduta? 

A. Colocação de prótese endoscópica por  CPRE 

B. Cirurgia de Couinaud-Soulpaut 

C. Cirurgia de Hepp-Couinaud 

D. Cirurgia de Longmire 

E. Drenagem biliar externa  

5. Sobre a Síndrome de Buschke – Lowentein,assinale a alternativa correta: 

A. Ocorre em mulheres com ovários policísticos e hiperestrogenismo 

B.  Degeneração maligna de pólipos hamartomatosos do duodeno em pacientes portadores de polipose de 
intestino delgado 

C. Associação entre ovário policístico e carcinoma de células claras de pulmão hereditário 

D. Lesões verrucosas de canal anal com carcinomas escamoso associadas ao HPV 

E. Hidroadenite supurativa grave em pacientes portadores de doença de Crohn anoreto-perineal 

6. Paciente do sexo masculino, 54 anos, portador de cirrose por hepatite C, tendo recentemente terminado 
tratamento com sofosbuvir e ledispavir com resposta virológica sustentada. 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? 
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A. Ressecção cirúrgica (bi-segmentectomia) 
B. Sorafenibe 
C. Retratamento com interferon e ribavirina 
D. Transplante hepático 
E. Quimioembolização intra-arterial hepática - TACE 

7. Paciente 49 anos , admitida na emergência com icterícia colestática e  acolia fecal há 2 semanas. Refere ter 
sido submetida a gastroplastia redutora tipo Fobi-Capella há 6 anos e colecistectomia no mesmo ato.  

Colangio RNM revelou importante dilatação das vias biliares intra e extra hepáticas com  a seguinte imagem 
no colédoco distal medindo 2,4cm de diâmetro. 

De acordo com a imagem, qual a melhor conduta a ser adotada? 

 

A. Cirurgia de Whipple 

B. Cirurgia de Madden 

C. CPRE com colocação de prótese  

D. Drenagem biliar externa com colocação de stent metálico 

E. Coledocotomia com colocação de dreno a Kehr 

8. Paciente 52 anos, sexo feminino, portadora de carcinoma escamoso de esôfago, submetida à procedimento 
cirúrgico de esofagectomia  com linfadenectomia abdominal e torácica, sendo realizado procedimento por 
meio de laparotomia e toracotomia direita com confecção de anastomose esôfago-gástrica intratorácica. A 
técnica cirúrgica descrita corresponde a: 
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A. Pinotti 

B. Ivor-Lewis 

C. Merendino 

D. DeMeester 

E. Serra-Doria 

9. Paciente masculino, 58anos, sem comorbidades, com queixa de plenitude pós prandial, massa epigástrica e 
emagrecimento há 6 meses. A tomografia evidenciou massa em região epigástrica em contato com estômago 
de aproximadamente 10cm de diâmetro, sem metástases hepáticas. A endoscopia digestiva alta foi compatível 
com abaulamento extrinseco antral, sem lesões mucosas. A biópsia transgástrica guiada por ultrassonografia 
endoscópica apresentou células fusiformes entrelaçadas com citoplasma indistinto, núcleos uniformes e um 
grau variável de produção de matriz celular. Imunuistoquímica: c-Kit positivo. Demais exames de 
estadiamento sem alterações. Quando a conduta cirúrgica, assinale a correta:  
A. Gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2. 
B. Gastrectomia subtotal com linfadenectomia D1. 
C. Gastrectomia subtotal. 
D. Gastrectomia total com linfadenectomia D2. 
E. Gastrectomia total com linfadenectomia D1. 

10. A síndrome de Mirizzi do tipo I , segundo a classificação de Czendes, compreende: 

A. Fistula colecisto-coledociana com menos 1/3 do diâmetro do ducto hepático comum 

B. Fistula colecisto- coledociana com obstrução de 50% do diâmetro do ducto hepático comum 

C. Obstrução extrinsica do ducto hepático comum por cálculo do ducto cístico ou infundíbulo da vesícula 

D. Fistula colecisto-duodenal com obstrução da papila de vater 
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E. Obstrução extrinsica do ducto hepático comum e fístula colecisto-duodenal 

11. As dissecções venosas profundas são procedimentos básicos da cirurgia geral e com o uso rotineiro das 
punções venosas profundas, a sua utilização não é comum na prática diária do cirurgião geral na atualidade. 
Sobre a anatomia das veias dos membros superiores, assinale a alternativa correta: 

A. A veia cefálica desemboca na veia subclávia através do sulco clavio-delto-peitoral – trigono de 
Moheiham 

B. A veia basílica ascende medialmente no braço e desemboca na veia braquial lateral  

C. A veia cefálica é formada principalmente pela rede venosa dorsal prosseguindo ao longo da margem 
medial do punho 

D. A veia basílica recebe as veias braquiais e ao passar na borda inferior do músculo redondo maior, 
transforma-se em veia axilar. 

E. A veia basílica segue ao longo da fascia peitoral minor e desemboca no canal cervicoaxilar na veia axilar 

12. Paciente masculino 68 anos, submetido a hemicolectomia direita há 12 meses  por adenocarcinoma , Dukes D 
com “ perfomance status”  0. Realizou 12 ciclos de quimioterapia sistêmica . Foi encaminhado ao serviço de 
cirurgia hepática para avaliação cirúrgica. As lesões medem 5,6 e 3,2cm conforme imagens abaixo. 

A angio tomografia abdominal com estudo volumétrico do fígado revelou os seguintes dados:  Volume total 
hepático de 1312cc³ ; lobo direito 760cc³ ; lobo esquerdo 552cc³ 

 

       Qual segmentos hepáticos encontram-se as lesões, segundo a classificação de Couinaud? 

A. V e VII 
B. VI e VIII 
C. V e VIII 
D. VII e VIII 
E. VI e VII 
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13. Em relação a questão anterior, qual a melhor conduta ? 
A. Lobectomia hepática direita 
B. Ablaçao de radiofrequência percutânea 
C. Embolização do ramo direito da veia porta 
D. Bi-setorectomia direita 
E. Trissegmentectomia direita 

14. A imagem abaixo representa uma hepatectomia de doador vivo para transplante. A linha demarcada representa 
uma linha imaginaria para a ressecção anatômica que separa o lobo esquerdo do lobo direito que vai desde o 
fundo da vesícula biliar a borda lateral da veia hepática média e veia cava. Qual o nome da referida linha?  

 

A. Linha de Cantlie 

B. Linha de Rex 

C. Linha de Cantus 

D. Linha de Makuuchi 

E. Linha de Arantius 

15. 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. 
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        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. 

16. A hérnia de Petit   localiza-se? 

A. Linha semilunar 

B. Períneo 

C. Triangulo lombar inferior 

D. Tringulo lombar superior 

E. Forame  obturatório 
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17. Doença hemorroidária cujos mamilos não reduzem, mesmo com a 
          realização de manobras digitais é classificada como sendo do grau: 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 

18. Paciente 73 anos , hipertensa leve, previamente hígida, foi admitida na emergência com quadro de febre, 
vômitos e  dor abdominal a 36h, localizada no momento na fossa ilíaca direita e hipogástrio. Sinal de Duphy 
postivo, Lapinsky positivo e Rovsing negativo . T.C revelou  sinais de  espessamento da região ileocecal  com 
coleção de 3cm e distensão do íleo terminal aderido ao ceco. 

Qual o diagnóstico e conduta é: 

A.Apendicite aguda – apendicectomia videolaparoscópica 

B.Diverticulite de meckel – Enterectomia segmentar 

C.Ileite de Crohn – corticoterapia venosa e mesalazina 

D.Diverticulite de ceco – hemicolectomia diretia 

E.Apendagite epiplóica – antibioticoterapia venosa 

19. Sobre esôfago de Barrett, assinale a resposta correta.  

A. Na metaplasia de Barrett há uma transformação do epitélio colunar do esôfago distal em  epitélio 
escamoso, decorrente do refluxo gastroesofágico persistente  

B. Pode ser encontrado em até 10 a 15% dos pacientes submetidos à endoscopia  digestiva alta (EDA) por 
queixas de doença do refluxo gastroesofágico  

C. A incidência é maior em mulheres negras com idade abaixo dos 40 anos  

D. O tratamento da displasia de alto grau é a confecção de válvula anti-refluxo por laparoscopia  

E. A prevalência de adenocarcinoma em pacientes portadores de esôfago de    Barrett  ultrapassa 20% dos 
casos 

20. Paciente de 70 anos com diagnóstico de úlcera perfurada de parede duodenal anterior, com peritonite difusa. 
Na cirurgia foi realizada a técnica de Graham que consiste em: 
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A. Vagotomia troncocular  com piloroplastia 
B.  Ulcerorrafia com patch mucoso 
C. Vagotomia superseletiva com piloroplastia 
D.  Ulcerorrafia com epiplonplastia 
E. Duodenectomia com ráfia 

21. Paciente de 28 anos, portadora de Hipertensão Arterial Crônica previamente a gestação, G2P0A1 (Espontâneo 
com 9 semanas) , manteve níveis pressóricos controlados com uso de Metildopa e exames pré natais sem 
alterações relevantes . Evoluiu na 28 semana com dor abdominal em Hipocôndrio direito, irradiada para o 
ombro direito, náusea, 01 episódio de vomito, quando procurou assistência Obstétrica na Emergencia. Ao 
exame: Hipocorada ++/4+, hipoidratada +/4+, Tax 37,8 , PA : 140/90 mmHg, FR = 20 rpm, FC = 90 ,  
abertura ocular espontânea, responde com frases coesas, obedece a comandos , exame abdominal com dor a 
palpação profunda em Hipocôndrio Direito, Jobert Negativo, fígado palpável a 2cm do rebordo costal, sem 
demais alterações ao exame fisico  . 

Exames laboratoriais : Hb 9,9 Ht 25% Leucometria total 14450 11% bastoes Plaquetas 81 mil , BT 6,8 BI 2,7 
BD 1,1 TGO 565 TGP 430 GGT 30 FAL 211Alb 3,5 Ur 35 Cr 1,1 PCR 15,0 Na 142 K 4,4 Amilase 30 Lipase 
100.   

Sobre o caso relatado e avaliação da imagem, pode-se afirmar que a principal hipótese diagnóstica é: 

 

A. Hemangioendotelioma Epiteloide Hepático roto 

B. Hematoma Subcapsular Hepático secundário a Síndrome HELLP 

C. Abscesso hepático piogênico 

D. Adenoma Hepático Roto 

E. Hepatocarcinoma Roto 
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22. Adolescente, 14 anos e 2 meses, sexo masculino. Refere dor súbita no testículo direito, há 36 horas, contudo 
não informou aos pais. Após 24 horas, devido à persistência da dor, informou à mãe que, em seguida, 
procurou assistência médica em serviço de pronto atendimento. Aproximadamente 36 horas após o início do 
quadro, foi admitido em um hospital. Apresentava edema e hiperemia da bolsa escrotal e aumento do testículo 
direito. Diversos sinais e sintomas auxiliam no diagnostico diferencial entre torção testicular e 
orquiepididimite. O sinal caracterizado pela horizontalização do testículo e o alívio da dor com a elevação 
mecânica do órgão são, respectivamente: 
A. Angell e Prehn 

B. Ger e Prehn 

C. Angell e Brunzel 

D. Prehn e Ger 

E. Ger e Brunzel 

23. Quanto a utilização de lipídeos na nutrição parenteral total (NPT), são verdadeiras as seguintes afirmativas 
EXCETO:  

A. É o componente que provém a maior taxa de calorias por mililitro 

B. Só pode ser administrado isoladamente, não podendo ser colocado na mesma solução com proteínas e 
carbohidratos sob o risco de contaminação da solução 

C. Idealmente devem ser responsáveis por 20% do total de calorias prescrito por dia 

D. Sua utilização pode estar relacionada ao desenvolvimento de disfunção hepática relacionada à NPT 

E. A utilização de formulações com ômega-3 pode frente as formulações convencionais apresentar menor 
inflamação sistêmica, conforme demonstrado    em estudos experimentais   

24. Paciente 35 anos submetido a transplante renal intervivos apresetando funcionamento imediato do enxerto , 
urinando bem, melhora importantes das escórias renais e recebeu alta hospitalar no 7° dia de pós operatório 

em uso de tacrolimus , corticoide e micofelolato 
Em consulta de revisão com 3 semanas , a creatinina sérica de 1,5, ureia de 45mg/dl, 16.800 leucócitos, sem 
febre, nível sérico do tacrolimus de 10,5 mg/dl, urinando bem e Ultrassom revelou imagem fluida com septos 
finos adjacente ao polo inferior do rim. 
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        O diagnostico mais provável é ? 

A. Fistula urinária 
B. Linfocele 
C. Hematoma infectado 
D. Rejeição celular aguda 
E. Bexigoma 

25. Em relação à ultrassonografia intraoperatória no trato gastrointestinal, assinale a afirmativa incorreta: 
A. Pode ser utilizada para visualizar lesões previamente não diagnosticadas ou cálculos nos ductos biliares, 

evitando dissecções desnecessárias de vasos ou ductos; 

B. Pode ser utilizada para identificar com mais precisão as margens tumorais  e auxiliar em procedimentos 
de biópsia e crioablação; 

C. Quando comparada com outras modalidades de imagem pré-operatória, a ultrassonografia intra-
operatória é muito mais sensível na detecção de lesões benignas e malignas. 

D. A ultrassonografia intraoperatória tem precisão de detecção de diminutas lesões com diâmetros acima de 
10 mm.  

E. A precisão de detecção de pequenas lesões e suas relações com outras estruturas facilita ressecções, reduz 
o tempo cirúrgico, e frequentemente altera a estratégia cirúrgica 

26. O ligamento de Berry tem importância cirúrgica na tiroidectomia total devido à: 

A. Sua relação intima com o nervo larigeo recorrente 

B. Sua relação com as paratiroides inferiores 

C. Sua relação com as paratiroides superiores 
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D. Sua relação com a pirâmide de Lalouette 

E. Sua relação com o tubérculo de Zuckerkandl 

27. 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 

28. A profilaxia de náuseas e vômitos  de cirurgias abdominais   é um fator que diminui  a morbidade dos 
pacientes no periodo pós operatório. São drogas efetivas na prevenção deste fenômeno . 

A. Droperidol e dexametasona 

B. Ondasetrona e difenidramina 

C.  Haloperidol e prometazina 

D. Todas as anteriores 

E. Ondasetrona e dietilamina 

29. 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 paciente portadores de neoplasias de cabeça de pâncreas 
irressecáveis 

E. Cirurgia realizada para pacientes portadores de Sindrome de Mirizzi acometendo do ducto hepático comum 
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30. As artérias mesentéricas superior e inferior possuem ampla rede anastomótica que permite fluxo de sangue 
entre os colons 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 

31. Paciente sexo masculino, 27 anos ,70 kg, sem comorbidades é admitido no setor de emergência vítima de 
ferimento por arma de fogo em hipocôndrio direito. Apresenta abertura ocular ao chamado e retirada do 
membro ao estimulo doloroso não apresenta resposta verbal a nenhum estimulo. Foi levado ao centro 
cirúrgico para laparotomia de emergência. Exame laboratorial colhido em sala revela hematócrito de 18%. O 
sangramento cirúrgico foi controlado. A respeito desse caso 

A. hipotermia, hipocalemia e acidose podem contribuir para o desenvolvimento de disturbio da coagulação 

B. considerando-se que o tempo de jejum do paciente é desconhecido, o uso de cisatracurio como relaxante 
muscular para indução do paciente em sequencia rapida é adequado. 

C. espera-se que cada unidade de concentrado de hemacias transfundida leve o hematocrito em 
aproximadamente 2-3% 

D. a punção venosa profunda é a tecnica de eleição para permitir a ressuscitação volemica no setor de 
emergência 

E. apresenta escala de coma de gasglow de 9 a admissão. 

32. Paciente de 62 anos , encaminhada ao serviço de cirurgia hepato-biliar  com colangiocarcinoma intra hepático 
localizada nos segmentos superiores do fígado, envolvendo as veias hepáticas direita e media. 

De acordo com as imagens e avaliação volumétrica do fígado. Qual a melhor conduta neste caso? 
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A. Lobectomia hepática direita 

B. Quimioterapia neoajuvante 

C. Trissetorectomia hepática direita 

D. Embolização do ramo direito da veia porta + embolização portal do segmento IV 

E. Transplante hepático 

33. Nos últimos anos a cirurgia hepática apresentou importante evolução técnica com a incorporação de diversas 
novas técnicas e aprimoramento de procedimentos de radiologia intervencionista.  

A técnica de ALPPS tem sido mundialmente utilizada em casos selecionados 

Sobre esta técnica assinale a alternativa correta: 

A. A técnica de ALPPS clássica realiza-se a ligadura cirúrgica do ramo direito da veia porta e a transecção 
hepática entre o setor lateral esquerdo e setor medial esquerdo para interromper a comunicação entre a 
veia porta esquerda e direita 

B. A regeneração hepática na técnica de ALPPS é satisfatória mas ainda inferior quando comparada a 
embolização portal 

C. Na técnica de ALPPS realiza-se ligadura do ramo direito da veia porta e da veia hepática direita 
simultaneamente com objetivo de implementar a regeneração do lobo esquerdo. 

D. Não se observa diferença nos níveis de regeneração hepática entre a técnica de ALPPS e a embolização 
portal seletiva 

E. A técnica de ALPPS é utilizada apenas para resgate de pacientes portadores de carcinoma hepatocelular 
após falha no tratamento com quimioembolização intra arterial hepática 
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34. Paciente 60 anos, previamente hígida, portadora de adenocarcinoma de pâncreas, submetida a 
gastroduodenopancreatectomia com reconstrução pancreática pela técnica de Peng. Foram mantidos 2 drenos 
de Blake juntos das anastomoses. Apresentou evolução pós operatória satisfatória até o quinto dia, quando 
iniciou quadro de dor abdominal importante com irritação peritoneal, febre e queda do estado geral, 
associados a piora da função renal, leucocitose com desvio e aumento de PCR tomografia do abdome 
revelando grande quantidade de liquido no andar superior do abdome.  Foram realizadas análises bioquímicas 
dos drenos com os seguintes resultados: 

 Amilase do dreno 1: 8075 mg/dL  Amilase do dreno 2: 2744 mg/dL   Amilase sérica: 109 mg/dL 

A alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica e a sua classificação segundo os critérios do grupo 
internacional de estudo da cirurgia do pâncreas (ISGPS) é: 

A. fístula pancreática, grau C 

B. deiscencia de anastomose, grau B 

C. deiscencia de anastomose, grau D 

D. fístula pancreática grau D 

E. desiscencia de anastomose, grau E 

35. Paciente submetida a hemorroidectomia. Qual a técnica utilizada, segundo a foto abaixo:  

 

A. Miligan Morgan 

B. Fidel 
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C. Reis Neto 
D. Fergueson 
E. nenhuma das anteriores 

36. 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% sao malignos 

E. sao os tumores endócrinos mais comuns do pâncreas 

37. O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do intestino delgado, que ocorre por falha na 
involução do conduto  onfalomesentérico. A presença de mucosa heterotópica não é rara, sendo a mucosa 
gástrica mais comum. São complicações associadas, exceto: 

A. tumor carcinóide 

B. diverticulite 

C. perfuração 

D. obstrução 

E. leiomiosarcoma

38.   Paciente 34 anos, feminina natural de Téofilo Otoni – MG, apresentou 4 episídios de hemorragia digestiva 
alta por varizes de esôfago , sendo o último episódio de grande volume necessitando de internação em CTI, 
hemotransusão e tamponamento das varizes com balão de Sangstaken-Blackmore. Foi indicado tratamento 
cirúrgico . 

De acordo com o desenho abaixo, qual foi a técnica utilizada?  
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A. Sugiura- Futagawa 

B. Warren-Teixiera 

C. Hassab 

D. Romero-Torres 

E. Sugawara – Blakemore 

39. Paciente 66 a , submetido a transplante hepático por cirrose descompensada com meld 27. Apresentou sinais 
de hérnia inguinal  encarcerada no 8° dia de pós operatório sendo submetido a cirurgia de urgência . Durante a 
exploração da região inguinal, observou-se hérnia de Richter mas sem sofrimento intestinal e por isso foi 
realizado a redução da hérnia e hernioplastia pela técnica de Lichtenstein. No décimo dia de pós operatório da 
hernioplastia , o paciente apresentou dor importante na região inguino-escrotal, associada a piora dos padrões 
infecciosos. 

De acordo com a imagem abaixo, qual o seu diagnóstico mais provável? 
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A. Gangrena de Fournier 

B. Balanopostite supurativa necrotizante 

C. Orquiepididimite gangrenosa 

D. Abscesso isquio-retal 

E. Doença enxerto versus hospedeiro ( GVHD )  

40. Diante de uma paciente 89 anos, com câncer de pâncreas avançado – adenocarcinoma da cabeça e 1/3 médio, 
metástase hepática, baço e carcinomatose peritoneal, totalmente dependente de cuidados de terceiros, PPS 30, 
com PaP Score predizendo a probabilidade de morte em 30 dias em70%, qual a melhor conduta do ponto de 
vista da bioética, quando essa paciente chega a emergência ictérica, anêmica, desidratada, emagrecida, com 
dor e leve dispneia? 

A. Colocar uma sonda naso gástrica e iniciar alimentação enteral 

B. Admiti-la no quarto após controle de sintomas e de uma conversa franca com ela e a família sobre a 
trajetória de doença, riscos e benefícios de tratamentos invasivos 

C. Transferir diretamente a unidade de terapia intensiva 

D. Pedir parecer ao oncologista sugerindo início de quimioterapia imediatamente 

E. Nenhuma das respostas acima. 


