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Questão 16 
A gasometria demonstra uma situação em que há alteração (diminuição) da pressão parcial de gás 
carbônico e da concentração de íon bicarbonato, ambos associados à diminuição do PH abaixo de 7,35 
(limite inferior) logo, não ocorre compensação deste último e tão pouco se pode dizer que está 
parcialmente compensado pois há a possibilidade de diminuir ainda mais a despeito das alterações de 
PaCO2 e HCO3-. Motivo pelo qual a alternativa correta é aquela em que classifica a gasometria como 
“acidose metabólica descompensada”. Letra D. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 30 
INDEFERIDO 
Em ralação ao recurso apresentado cabe ressaltar que imobilismo e sedentarismo são conceitos 
completamente diferentes na prática clínica, sendo o primeiro associado a condição de pacientes que 
estão restritos ao leito por longos períodos em função de alguma morbidade, já o sedentarismo está 
associado a pouca ou nenhuma prática de atividade física, normalmente associado a hábitos de vida, e 
frequentemente destituído de um fator mórbido que o provoque ou o torne inevitável. Evidencia-se então 
que o sedentarismo não seria fator de risco para TVP e sim o imobilismo, mas este último não é a 
alternativa correta logo, a alternativa correta é a letra B. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 31 
INDEFERIDO 
Toda a literatura científica trata o “enfoque no tratamento ambulatorial de pacientes com DPOC” às custas 
de exercícios físicos de endurance e de força para membros superiores e inferiores. Dessa forma 
não entendemos que a questão aceite qualquer alternativa que não seja a letra D “cinesioterapia para 
MMSS e MMII”. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 45 
Em resposta ao recurso informo o INDEFERIMENTO à questão 45, na qual o recorrente oferece o 
seguinte argumento “a alternativa A (fortalecimento muscular) também é considerada um objetivo de 
tratamento fisioterapêutico”. O indeferimento se justifica devido a alternativa “(A) fortalecimento do 
músculo reto femoral” ser uma conduta de tratamento específica aplicada para um determinado objetivo. 
Exemplo de objetivo: “estabelecer e/ou adquirir a função da troca postural de sedestação para 
ortostatismo”. Portanto, destaco que o objetivo refere-se ao que se espera conseguir ao realizar o 
tratamento o paciente, enquanto a conduta são as técnicas ou ferramentas utilizadas para alcançar o 
objetivo proposto. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

 

 

 


