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Questão 1 

No que tange o argumento para anulação, explico que, o livro usado como referência (Sabiston, 
Vigésima edição de 2016) é um livro em inglês. A palavra MILD foi traduzida pelos candidatos de 
maneira restrita. 
De acordo com a maioria dos dicionários e aqui eu cito o Cambridge Dictionary of American English 
(Segunda Edição de 2016), a palavra MILD significa “not violent, severe or extreme, slight or gentle” que 
em livre tradução significa “não violento, severo ou extremo, delicado e gentil”. 
Desta forma, quando a Classificação ASA foi traduzida para o português a palavra MILD adquire a 
parcela de pacientes como LEVE OU MODERADO. Mesmo em inglês, organizações internacionais de 
anestesiologia utilizam a palavra MODERATE (moderado, em livre tradução) como sinônimo da Palavra 
MILD como abaixo citado: 
 

ASA Physical Status 
 

ASA 2: A moderate but definite systemic disturbance. Examples: Mild diabetes. Functional capacity I or 
IIa. Psychotic patients unable to care 
for themselves. Mild acidosis. Anemia moderate. Septic or acute pharyngitis. Chronic sinusitis with 
postnasal discharge. Acute sinusitis. 
Fonte: https://www.openanesthesia.org/asa_physical_status/ 
 

No Brasil, é fácil encontrar a tradução que utiliza LEVE e MODERADO como sinônimos pertencentes a 
classe ASA II como posso mostrar no exemplo abaixo retirado do site do Hospital Sírio Libanês; 

 
 
Desta forma, compreendo que o pleiteado não pode ser atendido, uma vez que os candidatos, em seus 
argumentos, acabaram por restringir o significado da palavra MILD como LEVE, sendo que seu sentido 
é bem mais amplo e para tanto, existe resposta que contemple a questão, que no caso seria (A). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 



Questão 16 

A letra (E) é a resposta correta, pois a pergunta refere-se a afirmar em relação as hérnias ao que está 
incorreto. As hérnias de grande volume, como é o perfil geral das hérnias por deslizamento tem menor 
chance de complicações, como encarceramento e estrangulamento. 
A letra (B) está incorreta, por que de fato os órgãos mais admitidos pelo deslizamento ou 
escorregamento na região, são o cólon e a bexiga. O cólon nas hérnias por deslizamento do tipo 
inguinal indireta (muito mais frequente) e a bexiga no tipo inguinal direta (menos frequente), nesses 
tipos de hérnia. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 17 

A melhor abordagem para correção de hérnias recidivadas, é através de áreas livres de manipulação 
prévia, não sendo também a técnica de Lichenstein a escolhida para correção de hérnias femorais. 
Mantida resposta correta letra (D) 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 18 

Nesta questão, a única alternativa que segue os conceitos de técnica livre de tensão e trata toda a 
região inguinocrural (OMPF), é a técnica Videolaparoscópica – Letra (C). A técnica de Lichtenstein, 
apesar de ser técnica livre de tensão, não trata as hérnias crurais que compõe também o Orifício 
miopectinal de Fruchaud (OMPF). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

 


