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1- Atualmente alguns tumores que apresentem metástases peritoneais podem ser tratados cirurgicamente através 

de cirurgias chamadas de peritoniectomias e podem ser ou não associadas a ressecções viscerais visando 

melhorar a sobrevida em casos selecionados de pacientes portadores de carcinomatose peritoneal. Sobre esta 

técnica cirúrgica chamada de HIPEC (Hypertermic Intraoperative Chemotherapy) podemos afirmar: 

 

 

                   

 

                 

 

 

A. O procedimento inicia-se com a aplicação na cavidade abdominal de quimioterápico aquecido entre 

40-43  C seguida de remoção do tumor primário e peritoniectomia. 

B. O índice PCI (peritoneal carcinomatosis index) deve ser aplicado apenas nos mesoteliomas 

peritoneais malignos.  

C. O PCI é um score prognostico que pode ser facilmente calculado no pré-operatório de pacientes com 

carcinomatose de câncer de ovário.  

D. O procedimento inicia-se sempre com a aplicação do score PCI seguida de citorredução cirúrgica dos 

tumores e posterior infusão continua de quimioterápico aquecido entre 41-43 C.  

E. Em casos de ressecções viscerais gastrointestinais associadas a citorredução, as anastomoses devem 

ser feitas sempre antes da aplicação do quimioterápico hipertérmico. 
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2- Sobre a Neoplasias Intraductal Papilar Mucinosa (IPMN) do pâncreas, assinale alternativa correta: 

 

A. Trata-se de uma neoplasia maligna que acomete o sistema ductal pancreático preferencialmente nas porções 

corpo-cauda e o tratamento cirúrgico deve ser realizado após eco-endoscopia e RNM. 

B. Os critérios mais aceitos atualmente são os critérios de Sendai e apenas os pacientes com acometimento do 

ducto pancreático principal acima de 15mm são elegíveis a cirurgia curativa devido ao risco de 

adenocarcinoma invasivo. 

C. O guideline atual representado pelo consenso de Fukuoka sugere que a ressecção cirúrgica de IPMN de 

ducto periférico seja realizada em todos   tumores acima de 3cm. 

D. O IPMN de ducto principal apresenta maior potencial maligno e deve ser tratado cirurgicamente quando 

diâmetro do ducto for maior de 10mm.  

E. Critérios preocupantes e estigmas de malignidade como pancreatite de repetição, aumento das lesões e 

nódulos murais são critérios exclusivos do IPMN de ducto principal. 

 

3- A cirurgia abdominal conhecida como Gastroduodenopancreatectomia foi realizada pela primeira vez em 

Imola na Itália em 1898 e popularizada por Allen Whipple apartir de 1935nos EUA.  Esta operação é 

realizada no tratamento de tumores malignos e benignos da região duodenopancreática.  Inúmeras técnicas 

cirúrgicas são utilizadas na reconstrução do trânsito digestivo após a remoção da peça cirúrgica.  

 

             De acordo com desenho abaixo qual técnica de reconstrução foi aplicada? 

 

 

  

A. Child. 

B. Warren. 

C. Machado. 

D. Traverso-Longmire. 

E. Kaush. 
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4- Paciente 68 anos portadora de metástases hepáticas por câncer sigmóide previamente operado. Foi submetida a 

quimioterapia adjuvante com FOLFOX – 12 ciclos em 2012. 

 

Apresentou elevação do CEA e exame de imagem detectou volumosa tumoração hepática.  

Realizou quimioterapia neoadjuvante com FOLFIRI – 4 ciclos e encaminhada para avaliação cirúrgica. 

 

De acordo com a imagem abaixo, qual o tratamento cirúrgico mais adequado 

 

 

       
 

 

 

A. Lobectomia hepática direita.  

B. Trissetorectomia hepática direita. 

C. Transplante hepático.  

D. Segmentectomia do segmento VII e VIII. 

E. Ablação de radiofrequência guiada por ultra-som intra operatório. 

 

 

5- O planejamento cirúrgico de tumores abdominais através de angiotomografias com multidetectores são 

importantes ferramentas utilizadas no pré-operatório. O tronco venoso gastro-cólico de Henle é formado por 3 

ramos principais conforme demonstrado abaixo 

Quais são os esses ramos? 
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A. Veia cólica superior direita, veia pancreatoduodenal inferior, veia gastroepiploica direita. 

B. Veia cólica média, veia pancreatoduodenal inferior e veia gástrica posterior. 

C. Veia cólica direita, veia cólica média e veia pancreatoduodenal superior. 

D. Veia cólica superior direita, veia cólica média e veia pancreatoduodenal superior. 

E. Veia cólica média, veia ileocólica e veia pancreatoduodenal média. 

 

6- No Adenocarcinoma de pâncreas, um dos principais fatores para aumento de sobrevida, é a ressecção R0. Nos 

tumores de corpo e cauda, cada vez mais, tem sido difundida a abordagem conhecida com o acrônimo 

RAMPS. Esta pode ser realizada de 2 formas diferentes, anterior ou posterior. Em relação a esta técnica 

cirúrgica pergunta-se: 

 

              Sobre a técnica cirúrgica, assinale a verdadeira: 

 

A. Procedimento começa com a mobilização do baço e cauda do pancreas medialmente. 

B. Etapa crucial é a dissecção do hilo hepático.  

C. Não pode ser utilizada a manobra de Warren. 

D. Identificação da junção espleno porto mesentérica e secção do pancreas como tempo inicial. 

E. Adrenalectomia está sempre indicada. 

 

7- Uma adolescente foi submetida a uma colonoscopia durante uma investigação de um quadro anêmico de 

longa data. O exame revelou a presença de inúmeros pólipos hamartomatosos (> 100). Ao exame físico 

notaram-se manchas melanóticas em cavidade oral, em região perioral e plantar. A mãe revela que essas 

manchas estão presentes desde o nascimento. Apresenta história familiar positiva para quadros semelhantes. 

Qual o diagnóstico mais provável desta paciente? 

 

A. Polipose adenomatosa familiar atenuada. 

B. Polipose adenomatosa familiar clássica. 

C. Síndrome de Peutz-Jeghers. 

D. Síndrome de Cowden. 

E. Síndrome de Garder. 



5 
 

 

8- Com relação às peritonites, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

( ) Peritonite primária pode ser causada, mais frequentemente, por úlcera perfurada. 

( ) Apendicite aguda e colecistite aguda são causas comuns de peritonite secundária. 

( ) A maioria das peritonites primárias são causadas por Escherichia coli. 

     ( ) A peritonite inicial causada por perfuração de úlcera gástrica é de natureza predominantemente                                

química. 

 

           Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 

A. V – F – F – V. 

B. F – V – V – V. 

C. F – V – F – F. 

D. F – V – V – F. 

E. V – F – V – F.  

 

 

9- O transplante hepático e uma modalidade terapêutica consagrada no tratamento da insuficiência hepática crônica 

terminal, hepatites fulminantes e carcinoma hepatocelular dentro de critérios.  

 

O critério da UCSF ou critérios de São Francisco consistem em: 

 

A. 1 tumor de até 5cm ou 3 tumores de até 3cm cada. 

B. 1 tumor de até 6,5cm ou soma total dos tumores ate 8cm com maior ate 4,5cm. 

C. “Up to seven” ou 1 tumor de até 7cm ou soma dos tumores até 7cm. 

D. 1 tumor até 8cm e alfa feto proteína < 1000mg/dl. 

E. 1 tumor até 6cm ou soma dos tumores menor de 9cm e alfa feto proteína < 400mg/dl. 

 

10-  De todas as técnicas de cirurgia bariátricas autorizadas no Brasil de acordo com as normas do CFM, a técnica 

que é considerada basicamente restritiva e sem poder metabólico é: 

 

A. Gastrectomia vertical. 

B. By-pass gástrico. 

C. Duodenal switch. 

D. Banda gástrica. 

E. Cirurgia de Scopinaro. 
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11- Paciente de 76 anos, admitido na emergência com quadro de dor abdominal, vômitos biliosos e distensão 

gástrica, duodenal e do jejuno proximal. Foi tratado inicialmente com sonda nasogastrica, analgesia e 

reposição hidroeletrolítica. 

Durante a laparotomia foi encontrado tumor em jejuno cerca de 80cm do ângulo de Treitz. 

 

 
 

Sobre as neoplasias malignas do Intestino delgado, e falso afirmar: 

 

A. São tumores raros e geralmente a manifestação ocorre em virtude de alguma complicação.  

B. O tumor estromal gastrointestinal é a neoplasia maligna mais frequente.  

C. O adenocarcinoma de intestino delgado ocorre mais frequentemente no duodeno. 

D. Os tumores neuroendócrinos tem incidência crescente nas ultimas décadas e representam o segundo. 

tumor maligno mais comum do intestino delgado. 

E. Os Linfomas ocorrem mais frequentemente no íleo. 

 

12- 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. 
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13- Paciente 28 anos, portador de pancreatite crônica calcificante familiar, internado inúmeras vezes com 

agudização da pancreatite e analgesia de difícil manejo. Submetido duas vezes a drenagem endoscópica do 

ducto pancreático mas sem sucesso. Nesta técnica o ducto pancreático principal é aberto em toda sua extensão 

e drenado em alca exclusa em Y de Roux. 

 

De acordo com a descrição e a foto abaixo, qual foi a técnica empregada neste paciente?  

 

 

 
 

 

 

 

A. Cirurgia de Frey. 

B. Cirurgia de Beger. 

C. Cirurgia de Puestow- Gillesby. 

D. Cirurgia de Partington-Rochelle. 

E. Pancreatectomia total.  

 

 

14- Paciente 73 anos, perda ponderal de 8kg em 2 meses, acolia fecal e coluria, encaminhado pela equipe de 

oncologia clinica para avaliação cirúrgica. Submetido a colangio RNM que revelou imagem altamente 

sugestiva de colangiocarcinoma perihilar.  

De acordo com a imagem abaixo, qual a classificação do tumor segundo Bismuth-Corlette e qual tratamento 

ideal? 
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A. Tipo I – hepatectomia do seg I com ressecção das vias biliares extra hepáticas – técnica de “Open 

book” e anastomose biliodigestiva bilateral. 

B. Tipo II – hepatectomia direita. 

C. Tipo I – ressecção da via biliar extra hepática e anastomose biliodigestiva. 

D. Tipo II – bi-setorectomia medial. 

E. Tipo II – Duodenopancreatectomia. 

 

15- Paciente de 68 anos, masculino, apresenta-se em consulta ambulatorial com quadro de aumento progressivo 

do volume lateral de região glútea esquerda nos últimos 6 meses, evoluindo com dor progressiva, assim como 

dificuldade progressiva de deambular e manter-se sentado e mau odor. Nega febre. Alega perda ponderal de 

aprox. 8 kg no período. 

Ao exame físico: 

Sinais vitais estáveis. 

Ausência de linfadenomegalias palpáveis. 

Lesão volumosa em face lateral de região glútea esquerda, medindo aprox. 20 cm, endurada, com sinais de 

flogose e áreas de ulceração e necrose, aderida a planos profundos, porém não fixa. 

Foi realizada biópsia da lesão com pinça saca-bocados e solicitados exames de estadiamento. 

Foi indicada internação para investigação e tratamento, porém recusada pelo paciente. 

No retorno, apresentava-se com sinais de toxemia e piora do aspecto da lesão, assim como aumento da área de 

necrose. Os exames mostraram: 

Hb: 7,8 g/dL. Leuco: 56.000 com 7 % de bastões e 2% de metamielócitos. 

Tomografia de tórax e abdome sem alterações. 

Tomografia de pelve mostra lesão com volume aproximado de 2569 cm³, com amplo contato com o músculo 

glúteo máximo, assim como o tensor da fáscia lata. Apresenta proximidade com o trocanter maior do fêmur e 

espinha ilíaca. 

O estudo anatomopatológico inicial evidenciou células fusiformes, sugestivas de sarcoma. 

(Vide imagens abaixo) 
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Paciente foi internado em unidade de terapia intensiva, onde foi optado por reposição volêmica, correção 

hidreletrolítica, transfusão de hemoderivados, antibioticoterapia e drogas vasopressoras. 

Assinale alternativa que elucida a melhor conduta a seguir da abordagem clínica inicial. 

 

A.  Radioterapia e quimioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia com hemipelvectomia esquerda com 

retalho glúteo. 

B.  Radioterapia isolada. 

C. Quimioterapia seguida de cirurgia com amputação de membro inferior esquerdo com retalho glúteo 

pediculado e complementação com radioterapia de curso curto (Short Course). 

D. Ressecção ampla de região glútea esquerda preservando o músculo glúteo máximo e médio, com 

rotação de retalho miocutâneo pediculado de reto abdominal ou de coxa e sigmoidostomia em alça 

para proteção do curativo. 

E.  Ressecção ampla de região glútea esquerda contemplando músculo glúteo máximo, assim como 

tensor da fáscia lata e mantido com curativo cruento, de preferência associado a terapia a vácuo. 

 

 

16- Identifique as estruturas anatômicas que configuram a irrigação arterial do cólon na figura abaixo, 

correlacione com a coluna e marque a opção correta: 
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A – Arcada de Riolan / B – Artéria Mesentérica Superior / C – Artéria Cólica Esquerda 

D – Artéria Cólica Média / E – Artéria Ileocólica / F – Artéria Cólica Direita 

G – Artéria Mesentérica Inferior 

 

A. 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E; 6-F; 7-G 

B. 7-C; 1-E; 3-D; 2-F; 4-A; 6-G; 5-B 

C. 3-D; 1-E; 7-B; 6-A; 2-F; 4-C; 5-G 

D. 6-C; 7-A; 1-F; 4-D; 2-E; 3-G; 5-B 

E. 5-G; 3-A; 1- D; 7-B; 6-F; 2-C; 4-E 

 

17 Paciente de 45 anos, masculino, IMC: 36 kg/m², previamente hígido é admitido na emergência referindo 

quadro de evacuação com fezes enegrecidas há 1 semana. Refere fadiga progressiva associada ao quadro. 

À admissão os sinais vitais eram estáveis e o exame físico evidenciou hipocoloração de mucosas e abdome 

indolor. 

O paciente foi internado e foram solicitados exames complementares e procedimentos cujos resultados estão 

evidenciados a seguir: 

- Hb: 9,3 g/dL; Leucócitos: 7850 com 3% de bastões; Plaquetas: 234.000; Cr: 1,1 ; Ur: 67 

- EDA: Sinais de esofagopatia por refluxo. Lesão úlceroinfiltrante medindo aprox. 4 cm, com epicentro a 1 cm 

distalmente à junção esofagogástrica, com sinais de sangramento recente. Realizada biópsia da lesão. 

Anatomopatológico: Adenocarcinoma Moderadamente diferenciado. 

- Tomografia de tórax sem alterações. 

- Tomografia de abdome evidencia área de espessamento na altura do esôfago distal / cárdia, com 

linfadenopatia em topografia de artéria gástrica esquerda com aspecto secundário. 

- Laparoscopia: Ausência de sinais de carcinomatose peritoneal. Ausência de expressão serosa da lesão 

descrita nos exames prévios. Linfadenopatia de aspecto tumoral em cadeia gástrica esquerda. 

 

Sobre o caso acima descrito, sabendo que o protocolo de quimioterapia perioperatória é uma das terapias 

envolvidas, marque a alternativa que melhor evidencie a classificação de Siewert & Cols. (1987), a indicação 

e o papel da laparoscopia neste caso, assim como o tratamento cirúrgico a ser proposto. 

 

A. Siewert I. A laparoscopia está contraindicada devido ao IMC elevado e risco de complicações do 

pneumoperitôneo. Deve ser proposto Esofagogastrectomia total com anastomose em topografia 

cervical com interposição do cólon, sem linfadenectomia. 

B. Siewert II. A laparoscopia está indicada devido aos achados dos demais exames e tem papel de avaliar 

apenas a ressecabilidade do tumor, afim de evitar laparotomias desnecessárias. Deve ser proposta a 

gastrectomia subtotal próximal, com anastomose do esôfago distal na topografia do corpo gástrico e 

linfadenectomia a D1. 

C. Siewert III. A laparoscopia está perfeitamente indicada, visto que a tomografia de abdome apresenta 

taxa de falso negativo de 50% para carcinomatose peritoneal, porém deve ser eviada em pacientes 

obesos, com IMC > 40 Kg/m². Deve ser proposto Gastrectomia total com Linfadenectomia a D2 e 

reconstrução a Billroth II, por ser mais factível em obesos. 
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D. Siewert II. A laparoscopia está bem indicada devido aos achados de imagem e visa evidenciar 

carcinomatose peritoneal, pois chega a 20% a taxa de falso negativo da tomografia computadorizada 

de abdome. Deve ser proposto Gastrectomia total com linfadenectomia a D2 e reconstrução a “Y de 

Roux”. 

E. Siewert I. A laparoscopia está bem indicada devido aos achados de imagem e visa evidenciar 

carcinomatose peritoneal, pois chega a 30% a taxa de falso negativo da tomografia computadorizada 

de abdome. Deve ser proposto Gastrectomia total com esofagectomia distal, linfadenectomia a D2 e 

reconstrução a “Y de Roux”. 

 

18 No transplante hepático ortotópico de doador cadáver utilizando a técnica convencional, o implante do 

enxerto obedece a seguinte seqüência das anastomoses: 

 

A. Veia cava superior – Veia cava inferior – Veia porta – Artéria hepática – Ducto biliar. 

B. Veia cava inferior – Veia cava superior – Veia porta – Artéria hepática – Ducto biliar. 

C. Veia porta - Veia cava superior – Veia cava inferior – Artéria hepática – Ducto biliar. 

D. Veia porta - Veia cava inferior – Veia cava superior – Artéria hepática – Ducto biliar. 

E. Veia cava superior – Veia cava inferior – Artéria hepática – Veia porta - Ducto biliar. 

 

19 Sobre as estruturas anatômicas que delimitam o triangulo de Hasselbach, assinale a alternativa correta: 

 

A. Vasos epigástricos na borda supero-lateral, bainha do reto abdominal na borda medial e ligamento 

inguinal na borda inferior. 

B. Borda inferior da veia femoral, borda lateral do ligamento inguinal e borda medial do músculo reto 

abdominal. 

C. Borda superior do ligamento inguinal, borda supero-lateral dos vasos epigástricos e borda medial do 

ligamento de Cooper. 

D. Artéria gonadal lateralmente, ducto deferente medialmente e vasos epigástricos superiormente 

E. Borda lateral do musculo reto abdominal, ligamento inguinal superiormente e vasos epigástricos 

medialmente. 

 

20 Um paciente de 50 anos é portador de colangiocarcinoma perihilar (Tumor de Klatskin) tipo IV de Bismuth 

com predominância a esquerda. 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. I, IV, V,VI,VII e VIII. 

D. V,VI,VII,VIII e I. 

E. II,III,IV,VI e VII. 

 


