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RESIDÊNCIA MÉDICA PUC-SP 2021 

RESPOSTA AOS RECURSOS 
 
 

PROVA: ÁREA BÁSICA E ACESSO DIRETO 
 
 

Clínica Médica 
 

Questão  02 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
As duas alternativas possíveis como corretas seriam a A e a D porque tinham o aciclovir via 
oral como parte do tratamento e as duas alternativas que continham antibióticos estavam 
totalmente erradas. No entanto, a alternativa A tinha aciclovir tópico que sabidamente não 
está indicado. Para controle da dor poderiam ser utilizados opioides e/ou antidepressivos e 
anticonvulsivantes. Estas condutas dependem do serviço. O Consenso Europeu de 2017 
preconiza o uso de gabapentina e amitriptilina, por exemplo. 
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jdv.13957)  
A única alternativa que continha informações corretas era a D.  
Ressalto que nem para herpes simples aciclovir tópico mostrou eficácia e custo-efetividade. 
https://www.emjreviews.com/dermatology/article/a-systematic-review-on-the-efficacy-of-
topical-acyclovir-penciclovir-and-docosanol-for-the-treatment-of-herpes-simplex-labialis/ 
 
Questão  04 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Trata-se de erro de digitação porque o correto seria hidroxicloroquina, sendo a única 
alternativa correta. 
 
Questão  15 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
O documento utilizado para realização desta questão foram as Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão 2020. Pode-se checar a tabela dos medicamentos associados a aumento 
pressórico em: http://abccardiol.org/wp-content/uploads/2020/11/DBHA-2020.x64000.pdf.  

https://www.emjreviews.com/dermatology/article/a-systematic-review-on-the-efficacy-of-topical-acyclovir-penciclovir-and-docosanol-for-the-treatment-of-herpes-simplex-labialis/
https://www.emjreviews.com/dermatology/article/a-systematic-review-on-the-efficacy-of-topical-acyclovir-penciclovir-and-docosanol-for-the-treatment-of-herpes-simplex-labialis/
http://abccardiol.org/wp-content/uploads/2020/11/DBHA-2020.x64000.pdf
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Há vários artigos que contradizem o que coloca: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950653/;  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739546/#:~:text=Few%20studies%20have
%20investigated%20the,positive%20people%20worldwide%20are%20hypertensive; 
https://academic.oup.com/cid/article/63/2/205/1745442;  entre outros. 
 
Questão 1 dissertativa – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Foram consideradas como 100% corretas as respostas que continham a glomeruloesclerose 
nodular (ou seu sinônimo: lesão de Kimmestil Wilson) associada à glomeruloesclerose difusa 
(a lesão anátomo-patológica mais comum em cerca de 90%). Quem colocou só 
glomeruloesclerose nodular ou lesão de Kimmestiel Wilson teve a questão considerada 
meio certa. 
 
 

Cirurgia Geral 
 
Questão  23 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
O resultado pedido está em mEq / l e a resposta está arredondada na alternativa B. 
 
Questão 3A dissertativa – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Ainda que o consenso do CFM estabeleça na fórmula de Parkland 2 a 4 mL X Kg X %SCQ e 
4mL como padrão para adultos jovens, quem utilizou o cálculo da 10 ed do ATLS (2340 mL) a 
resposta foi considerada correta. 
 
Questão 3B dissertativa – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
No caso apresentado não foram descritos sinais que justifiquem Via Aérea Definitiva. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950653/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739546/#:~:text=Few%20studies%20have%20investigated%20the,positive%20people%20worldwide%20are%20hypertensive
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739546/#:~:text=Few%20studies%20have%20investigated%20the,positive%20people%20worldwide%20are%20hypertensive
https://academic.oup.com/cid/article/63/2/205/1745442
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Pediatria 
 
 
Questão  05 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
 
O diagnóstico da doença de Kawasaki deve ser baseado nos critérios clínicos que devem 
incluir: febre por cinco dias, conjuntivite bilateral não exsudativa, alterações dos lábios e 
mucosa oral, exantema polimorfico, linfoadenopatia cervical,  eritema de mãos e pés com 
descamação periungueal.  
Embora os sinais e sintomas citados façam parte do quadro, eles não são exclusivos da 
doença de Kawasaki.  
Bibliografia: Revista Residência Pediátrica ISSN-Online: 2236-6814 
Desta forma a resposta considerada correta deveria conter esses sinais e sintomas. 
 
Questões  37 e 38 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Trata-se de uma criança de 4 anos de idade onde o divertículo de Meckel se manifesta com 
muito mais frequência que a invaginação mais frequente em crianças de menor idade. 
Referência fOX vl: gASTROINTESTINAL bLEENDING IN INFANCY AND CHILD-HOOD. 
gASTROENTEROL cLIN nORTH aM 29(1):37-66,2000. 
 
Questão  40 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
A resposta correta é a D, pois a criança estava com ganho adequado de peso, sendo 
portanto indicado o uso de fórmula anti-refluxo e não fórmula extensamente hidrolisada. 
Isso pode ser confirmado de acordo com a referência a seguir: "Atualização de Condutas em 
Pediatria - nº 83 - Março/2018 - Departamento de Gastroenterologia da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo. 
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Medicina Preventiva e Social 
 
 
Questões 7 e 8 dissertativas - Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Gabarito segue diretrizes do MS, Guia de VE: pessoas que moram na mesma casa de quem 
está com sarampo, vizinhos próximos, crianças da mesma creche, escola, ou, no caso de 
adultos, ambiente de trabalho. 
 
 

Ginecologia e Obstetrícia 
 
 
Questão  66 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Não é indicado utilizar estrógenos conjugados em uma moça de 28 anos que faz uso de 
contraceptivos hormonais orais. 
 
 Questão  68 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
a) Incorreto, o HAM é usado para avaliar o patrimônio folicular. 
b) CORRETA, segundo o Protocolo FEBRASGO no. 46, 2018 – Propedêutica Básica da 
Infertilidade, ambas as situações 'permeabilidade tubária e arquitetura das fímbrias' 
correspondem a "permeabilidade da estrutura". Ou seja são redundantes em se considerar 
correta esta alternativa. 
c) Incorreto, a dosagem deve ser no mínimo em dois dias, ainda assim não permite 
caracterizar a data da ovulação. Isso é possível com a biópsia de endométrio. 
d) Incorreto, o teste pós-coital se presta para analisar a receptividade do muco aos 
espermatozoides. 
 
Questão  73 – Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Essa é a conduta preconizada em nosso meio, consoante Quintana SM & Duarte G. Infecção 
COVID-19 no ciclo gravídico-puerperal. Revista da SOGESP, Edição 142. Abr/Mai/Jun, 2020. 



 

Núcleo de Vestibulares e Concursos  

Página 5  
 

Ademais, o termo "podem" considera obviamente aquelas situações de infecção bacteriana 
concomitante e não o tratamento do elemento viral do processo. 
 
Questão 9 dissertativa - Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
1 - As sugestões de ampliação de gabarito para a questão dissertativa já estão incluídas 
entre as apresentadas no Gabarito: "Retinopatia diabética" para a gestante 'maior chance 
de desenvolver complicações médicas' e  "Polidramnia" para a gestante 'maior chance de 
desenvolver complicações obstétricas'.  "Distocia de ombro"  não foi incluída, pois é 
complicação para a parturiente, o que não foi solicitado. 
2 - Os achados de exames subsidiários se prestam a confirmar o diagnóstico, não para 
'supor' que seria uma candidíase. 
 
Questão 10  itens A e B dissertativa - Decisão do Recurso: Indeferido 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Estas alternativas estão incluídas entre 'maior chance de desenvolver complicações 
médicas"; 'distócia de ombros' e 'tocotraumatismos' são situações de parturientes, não de 
gestantes. 'Polidrâmnia" faz parte da 'maior chance de desenvolver complicações 
obstétricas'.  
  
Questão 10  item C dissertativa - Decisão do Recurso 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
Durante a correção das questões dissertativas o crescimento intrauterino restrito foi 
considerado CORRETO entre as complicações do concepto/neonato, idem para 
hipomagnesemia e policitemia. 
 
Questão 10  itens D e E dissertativas - Decisão do Recurso 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
 1 - Na correção consideramos CORRETA a inserção de abortamento espontâneo entre as 
alternativas relativas àquelas inseridas nas linhas para o 'concepto/RN'. As demais já estão 
incluídas entre as alternativas do gabarito. 
2 - Não acato a consideração, pois essa situação não é exclusiva daquelas com o diabetes 
descompensado. 
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3 - Durante a correção das questões dissertativas a dificuldade de cicatrização foi 
considerada CORRETA entre as complicações da puérpera, dentro das complicações 
infecciosas. 
4 - Durante a correção das questões dissertativas o crescimento intrauterino restrito foi 
considerado CORRETO entre as complicações do concepto/neonato. 
 
 
 
 


