
ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL 
 
 
Questão 2 
Deferido o recurso. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
Questão 4 
A resposta é alcalose respiratória. 
Quando falamos em distúrbio esperado fica claro que só poderemos avaliar esse “esperado” por meio de 
gasometria arterial. Em segundo lugar, em que pese a hipovolemia induzir à hipoperfusão e esta à acidez 
celular, os mecanismos PRECOCES de compensação estão relativos à transformar esse excesso de 
ácido em ácido carbônico (com menor poder de dissociação), o qual será transformado (a nível pulmonar) 
em CO2 e H2O, na tentativa de eliminar valências ácidas. Há aumento da frequência respiratória e 
eliminação maior de CO2, induzindo Alcalose respiratória. Somente quando esse mecanismo não 
consegue mais promover compensação, detecta-se a acidose metabólica. 
Indeferido o recurso. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 7 
O candidato demonstra um completo desconhecimento da matéria, pois “Janela Pericárdica” nunca foi 
sinônimo de “Endoscopia Digestiva Alta”. 
Por outro lado, o paciente encontra-se estável e não instável como equivocadamente afirma o candidato 
em seu recurso. 
Indeferido o recurso. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 12 
Indeferido o recurso. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 15 
De acordo com o enunciado da questão a única opção em que há possibilidade da ocorrência de contra-
indicação para nutrição enteral são as fístulas do trato gastrointestinal alto como as enterocutâneas, 
principalmente aquelas envolvendo o intestino delgado proximal. As limitações para a inserção de sondas 
distais ao orifício fistuloso limitam bastante a introdução de dieta enteral, tendo em vista que irá aumentar 
a vasão pelo orifício fistuloso proporcionando maior perda de líquidos, eletrólitos e nutrientes. Nesse 
cenário, a conduta inicial é o suporte nutricional parenteral, até porque a pergunta não estava restrita aos 
casos raros de fístulas de baixo débito. 
Kumpf et al. ASPEN-FELANPE Clinical Guidelines: Nutrition Support of Adult Patients With 
Enterocutaneous Fistula. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral 
Nutrition 2016, Volume XX Number X. 
Lloyd et al. Nutrition and management of enterocutaneous fistula. British Journal of Surgery 2006; 93: 
1045–1055. 
Indeferido o recurso. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 16 
Apesar do uso cada vez mais restrito das cefalosporinas de terceira geração nos casos de necrose 
pancreática infectada, tendo em vista que existem opções melhores de tratamento, há de se considerar 
que drogas como a ceftriaxone ainda são utilizadas em algumas instituições, embora tenha limitações 
para o controle de germes multirresistentes de origem hospitalar.  Como a pergunta deixou dúvida quanto 
ao tipo de flora envolvida, cabe considerar a anulação da questão pela ocorrência de 2 respostas 
corretas. 
Sartelli et al. Antimicrobials: a global alliance for optimizing their rational use in 
intra-abdominal infections (AGORA). World Journal of Emergency Surgery (2016) 11:33 
Deferido o recurso. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
Questão 20 
Indeferido o recurso. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


