
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
 
 

EDITAL Nº 007/2011-CPS/COREME 
 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA OS 
GABARITOS PROVISÓRIOS DA PROVA 

ESCRITA PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS 
AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA 

UNIOESTE, PARA O ANO LETIVO DE 2012. 
 
 

O Coordenador do Programa de Residência Médica do HUOP (Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, no uso das atribuições estatutárias e regimentais e considerando 

 
- a Resolução nº 053/2011-CEPE, de 26/abril/2011, 
- o Edital 001/2001-COREME, de 10 de outubro de 2011, 
- o Edital 002/2011-CPS/COREME, de 13 de outubro de 2011, 
- o Edital 003/2011-CPS/COREME, de 14 de outubro de 2011, 
- o Edital 004/2011-CPS/COREME, de 14 de novembro de 2011, 
- o Edital 005/2011-CPS/COREME, de 18 de novembro de 2011,  
- o Edital 006/2011-CPS/COREME, de 06 de dezembro de 2011, 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
1.1 As respostas aos recursos contra os gabaritos provisórios da Prova Escrita para a 
seleção de candidatos ao Programa de Residência Médica (doravante, Programa) da 
Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
 
ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

24 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Paciente feminina de 25 anos apresenta dor anal 
evacuatória intensa há 90 dias, associada a sangramento vermelho vivo. Constipada 
crônica, nega outros sintomas. Comentário: dor anal intensa não é sintoma de doença 
hemorroidária, a não ser nos casos de extensa trombose hemorroidária (quadro agudo - 
não há 90 dias) e, também, se associa a saliências na região anal (o paciente em questão 
"nega outros sintomas"). O quadro clínico da paciente em questão é tipicamente de 
"Fissura Anal". 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

27 (   ) Manter a Questão (X) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. O enunciado deveria perguntar qual a "única 
alternativa correta", considerando o paciente como assintomático, sendo o aneurisma 
diagnosticado de forma acidental. Como colocado, temos mais de uma resposta correta 
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sendo necessária a anulação da questão. 
 
QUESTÃO: RESULTADO: 

29 (   ) Manter a Questão (X) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. A resposta correta é a D, porém o plasma fresco 
contem níveis baixos dos fatores acima, além dos mesmos serem termo lábeis e, nos 
casos de transfusão maciça, há a necessidade de reposição de outros derivados, ex 
crioprecipitado, mas concordo que há uma falha na estrutura da pergunta. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

31 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Quando o acesso e o controle da via aérea não 
podem ser efetuados através de máscara com válvula e balão ou por intubação 
orotraqueal, o método preferido é a cricotereoidostomia por punção, com agulha. Portanto 
a sugestão do "Residente E" é falsa. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

34 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Na "Síndrome de Boerhaave", em até 80% dos 
casos, a ruptura é precedida por episódios de vômitos intensos, associados com excesso 
alimentar e/ou abuso de álcool. Portanto, a alternativa "B" esta correta. Na "Síndrome de 
Boerhaave", a tomografia computadorizada é superior por poder confirmar o diagnóstico e 
permitir a avaliação do mediastino, pleuras e aorta. Na "Síndrome de Boerhaave", a 
endoscopia tem pouco valor diagnóstico, sendo contra-indicada na maioria dos casos. 
Quando realizada, deverá ser cuidadosa e com insuflação mínima. Portanto a alternativa 
"E" esta incorreta. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

43 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Se a paciente não teve eventos tromboembólicos 
não tem indicação de usar AAS ou anticoagulante, apenas de realizar tratamento do LES. 
Se a paciente tem LES, o anticorpo antifosfolípede é consequente ao LES e nunca teve 
fenômenos tromboembólicos, não tem síndrome antifosfolípede, consequentemente não 
tem indicação nem de AAS, apenas tratamento do LES. Ref. How we diagnose and treat 
thrombotic manifestations of the antiphospholipid syndrome: a case-based review.BLOOD, 
1 NOVEMBER 2007 VOLUME 110, NUMBER 9. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

53 (   ) Manter a Questão (X) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. Concordamos com os argumentos e a questão deverá 
ser, portanto, anulada. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

59 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Não há duvidas, o uso de antiagregante plaquetario 
é sempre imperativo no atendimento do IAM. Está ERRADA a assertiva 3 ao dizer "em 
lugar do antiagregante". 
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QUESTÃO: RESULTADO: 

72 (   ) Manter a Questão (X) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. O enunciado da questão está grafado incorretamente. 
Desta forma, não há possibilidade de resposta correta. A questão deve ser invalidada. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

85 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Ver Referência: Manual de Neonatologia. Sexta 
edição Cloherty pág. 317 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

89 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. Não é 80% e sim 85%; portanto, onde entre 
parênteses fala (...20%...) seria 15%. Sendo assim, a única incorreta é a letra C(15%). 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

91 (X) Manter a Questão (   ) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso NÃO procede. De fato, a resposta A poderia estar certa sim, porém 
foi solicitado o exame "padrão ouro" no diagnóstico da síndrome nefrítica e, neste caso, o 
exame complementar "padrão ouro" na confirmação diagnóstica da síndrome nefrítica é a 
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 E CH50. 

 
QUESTÃO: RESULTADO: 

93 (   ) Manter a Questão (X) Anular a Questão (   ) Mudar a Alternativa 
RESPOSTA: O recurso PROCEDE. O enunciado está incompleto, portanto pode gerar 
dúvidas na resposta. 

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
Cascavel, 09 de dezembro de 2011. 

 
 
 

MARCELO PONTUAL CARDOSO 
Coordenador da Comissão de Residência Médica 

 
 
 

ANDRÉ WESTPHALEN 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 


