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RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01. Paciente de 81 anos, sexo feminino, diabética com função renal normal, está em pós-operatório imediato 

de retossigmoidectomia eletiva por tumor colorretal. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, 

segundo o anestesista, foi administrada dose de 2g de cefoxitina durante a indução anestésica, e nova 

dose com duas horas de cirurgia. No ato da prescrição para a sala de recuperação pós-anestésica, qual o 

esquema antibiótico mais recomendado?  

A) Cefalexina 500mg VO a cada seis horas por sete dias. 

B) Cefoxitina 2g IV a cada oito horas pelas próximas 24h. 

C) Ceftriaxona 2g IV a cada doze horas e Metronidazol 500mg IV a cada oito horas, por sete a dez dias.  

D) Ciprofloxacina 400mg IV a cada doze horas e Metronidazol 500mg IV a cada oito horas, por dez a 

catorze dias. 

 

02. Paciente de 61 anos, sexo masculino, dá entrada no pronto atendimento de um hospital de atenção 

terciária por apresentar quadro de várias evacuações diárias com sangue misturado às fezes, há dois 

meses, e há uma semana apresenta sangramento anorretal aos esforços evacuatórios. Tem história prévia 

de neoplasia de bexiga com tratamento radioterápico há cerca de um ano e meio. Ao exame físico, 

apresenta PA=130/90mmHg, FC=70bmp, pulsos periféricos palpáveis, regulares e cheios, abdome 

globoso, flácido, doloroso à palpação profunda da região pélvica, sem sinais de irritação peritoneal. O 

exame proctológico mostrou mucosa retal friável associada a ulcerações em parede anterior do reto, com 

presença de sangramento ativo difuso em moderada quantidade, com coágulos presentes. Exames 

laboratoriais mostraram leucograma de 9000 e hemoglobina de 11,8. 

Com base no quadro clínico acima, qual das condutas a seguir é a mais indicada?  

A) Internar o paciente e iniciar a preparação do cólon para amputação abdominoperineal devido ao 

sangramento.  

B) Internar o paciente para colocá-lo em dieta zero e prepará-lo para cauterizar os pontos sangrantes no 

reto, em centro cirúrgico, com bisturi elétrico.  

C) Internar o paciente para submetê-lo à cauterização química dos pontos de sangramento ativo com 

solução de formalina a 4% por via endoscópica.  

D) Introduzir tratamento antibiótico de largo espectro por via oral, orientar dieta líquida por alguns dias e 

liberar o paciente para acompanhamento ambulatorial.  

 

03. A incontinência fecal é uma das condições mais excludentes do convívio social e tem múltiplas causas.  

Assinale a alternativa mais adequada com relação à incontinência fecal.  

A) Na esclerose múltipla, é incomum o acometimento da musculatura anorretal e consequentemente a 

incontinência fecal.  

B) A escala de continência proposta por Jorge e Wexner não leva em consideração as alterações no estilo 

de vida provocadas pela incontinência.  

C) Das cirurgias para correção de afecções anorretais benignas, a que mais comumente se associa à 

incontinência fecal no pós-operatório é a esfincterotomia lateral interna.  

D) A lesão obstétrica da musculatura anal é a causa mais comum de incontinência fecal em mulheres, e 

está diretamente associada ao parto vaginal; principalmente, por lesão direta da musculatura e lesão 

do nervo pudendo.  

 

04. As fístulas perianais constituem uma das afecções proctológicas mais comuns. Assinale a alternativa correta.  

A) A maior parte das fístulas anais deriva de doença inflamatória intestinal com manifestação anorretal.  

B) A incontinência anal é uma complicação relatada em até 52% dos pós-operatórios de correções de 

fístulas anorretais.  

C) A maior parte das fístulas anorretais, segundo a classificação de Parks, são transesfinctéricas baixas e, 

portanto, têm bom prognóstico.  

D) A correção cirúrgica das fístulas anorretais tem como principal objetivo eliminar a fístula com a 

menor chance de recorrência possível, daí ser a fistulectomia aberta a técnica de escolha para o 

tratamento independente de seu trajeto.  
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05. Em um hospital de atenção secundária, uma paciente de 60 anos procura o pronto-socorro por quadro de 

dor e distensão abdominal há cerca de uma semana, e há quatro dias apresentando também náuseas, 

vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Ao exame físico, apresentava-se hipocorada, 

desidratada, com pulsos periféricos palpáveis e finos, PA=140/100mmHg e FC=110bpm. O abdome, à 

palpação, se apresentava globoso, distendido e doloroso difusamente à palpação superficial, com ruídos 

hidroaéreos aumentados. Ao toque retal, havia a ausência de gases e fezes na ampola retal. Após o 

primeiro atendimento, foram solicitadas radiografias de abdome.  

 

 
 

Com base no caso e na imagem acima, qual o provável diagnóstico dessa paciente?  

A) Obstrução intestinal aguda baixa por volvo de ceco.  

B) Obstrução intestinal aguda baixa por tumor colorretal.  

C) Distensão gástrica e intestinal por íleo paralítico metabólico.  

D) Obstrução intestinal alta por aderências de alças do intestino delgado.  

 
06. Sobre o manejo terapêutico da incontinência fecal, assinale a alternativa mais adequada. 

A) A pectina, encontrada nas frutas, não apresenta efeito em pacientes incontinentes, apesar do seu efeito 

como antidiarreico em crianças.  

B) Os agentes formadores de bolo fecal, por provocarem aumento da frequência evacuatória, têm seu uso 

contraindicado no manejo conservador da incontinência fecal.  

C) O tratamento conservador e o manejo minimamente invasivo apresentam bons resultados apenas nos 

pacientes com incontinência leve e, por isso, são pouco empregados nos casos de defeitos esfincterianos 

graves.  

D) Pacientes obesos, diabéticos, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças neurológicas 

ou neuropatias, colites e desnervação acentuada do assoalho pélvico são considerados maus 

candidatos para o tratamento cirúrgico.  
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07. Paciente masculino, de 63 anos, procura atendimento ambulatorial por queixa de dificuldade para 

evacuar e alteração do hábito intestinal. Relata que há aproximadamente três anos vem notando mudança 

de sua frequência evacuatória e do calibre de suas fezes. Ao exame, apresenta-se corado, hidratado, com 

abdome globoso, flácido, indolor à palpação abdominal superficial e profunda e sem massas ou 

visceromegalias palpáveis. Não apresenta anormalidades no exame proctológico e toque retal. Com base 

no exposto, qual a conduta mais correta?  

A) Solicitar ultrassonografia abdominal total e prescrever uso de óleo mineral para facilitar as evacuações.  

B) Liberar o paciente com orientações higieno-dietéticas para constipação e uso de agentes formadores 

de bolo fecal.  

C) Solicitar colonoscopia para investigação de mucosa intestinal pela mudança de frequência evacuatória 

e calibre das fezes.  

D) Solicitar CEA (antígeno carcinoembriogênico), pesquisa de sangue oculto nas fezes e retossigmoidoscopia 

rígida.  

 

 
08. Paciente do sexo feminino, 35 anos, procura atendimento por queixa de dor anal associada a ardor 

durante e após as evacuações, dificuldade para evacuar e sangramento anorretal em pequena quantidade 

há cerca de um ano. Relata também fezes endurecidas e necessidade frequente de esforço evacuatório. 

Ao exame, a inspeção estática é ilustrada pela figura a seguir. 

 

 

 
 

De acordo com o quadro clínico e o exame proctológico, qual das alternativas abaixo é a mais correta 

para o diagnóstico dessa paciente?  

A) Fissura anal aguda anterior.  

B) Fístula anal anterior associada a plicoma anterior. 

C) Mamilo hemorroidário externo anterior, associado a plicoma anterior. 

D) Fissura anal crônica anterior, associada a plicoma sentinela anterior.  
 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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09. Uma paciente de 52 anos procura atendimento ambulatorial por quadro de sangramento vermelho-vivo  e 

“estufamento de uma veia” durante o esforço evacuatório, com necessidade de manobras de redução 

digital, há pelo menos um ano. Relata também dificuldade para evacuar e fezes endurecidas. Ao exame 

proctológico, a paciente apresenta prolapso de mamilos hemorroidários durante a inspeção dinâmica, sem 

redução espontânea mas redutível ao toque retal.  

De acordo com o exposto, dentre as opções abaixo, qual seria o diagnóstico mais adequado?  

A) Hemorroidas internas de quarto grau.  

B) Hemorroidas internas de terceiro grau. 

C) Hemorroidas internas de segundo grau. 

D) Hemorroidas internas de primeiro grau.  

 
10. Ainda com relação às fístulas perianais, assinale a alternativa mais adequada.  

A) A maior parte das fístulas perianais e os abscessos perianais têm origem em uma infecção 

criptoglandular não específica, na linha pectínea, derivada de um processo de obstrução das glândulas 

presentes nas criptas da linha denteada, que desencadeará estase e proliferação bacteriana.  

B) A determinação do orifício interno da fístula anorretal não influencia no tratamento cirúrgico da 

mesma e, portanto, não é necessária em sua programação.  

C) A regra de Goodsall para a localização dos orifícios fistulosos internos, em fístulas anorretais, tem 

validade para fístulas de origem não criptogênica.  

D) A colonoscopia está indicada para todos os pacientes portadores de fístula anorretal, a fim de excluir o 

diagnóstico de doença inflamatória intestinal.  

 
11. A pelve é constituída por um arcabouço ósseo que abriga músculos, nervos, ligamentos e os órgãos 

pélvicos do aparelho urogenital e digestivo inferior. Assinale a assertiva mais adequada com relação à 

anatomia pélvica. 

A) A lesão do plexo hipogástrico superior e/ou dos nervos hipogástricos durante uma  ressecção pélvica 

usualmente provoca impotência masculina.  

B) O assoalho pélvico é o conjunto de dois músculos que ocluem a abertura inferior da pelve óssea: o 

músculo levantador do ânus e o músculo corrugador.  

C) O músculo puborretal é uma estrutura circular que envolve o reto a partir do assoalho pélvico, e pela 

sua própria conformação anatômica, gera uma área de fragilidade na parede posterior do reto, devido 

a presença do feixe muscular puborretal.  

D) O nervo pudendo, responsável pela inervação somática abaixo da linha pectínea, atravessa o forame 

isquiático menor inferiormente ao músculo piriforme e se insere posteriormente no canal pudendo, 

onde emite seus ramos retais inferiores.  

 
12. O canal anal é o seguimento mais distal do tubo digestivo. Assinale a alternativa mais adequada com 

relação à sua anatomia.  

A) A linha pectínea, observada usualmente entre 1 e 2cm acima da borda anal, abriga nos seus 2cm cerca 

de 6 a 10 pregas mucosas longitudinais, conhecidas como colunas retais.  

B) Abaixo da linha pectínea, a inervação existente é do tipo autonômica, em decorrência da presença de 

terminações nervosas de ramos do nervo pudendo e do plexo sacral. Acima da linha pectínea, a 

sensibilidade presente é de padrão somático.  

C) A drenagem linfática do canal anal abaixo da linha pectínea ocorre de forma integrada com o restante 

do reto, obedecendo a um fluxo ascendente prioritário na direção da cadeia linfonodal adjacente aos 

vasos retais superiores e mesentéricos inferiores.  

D) No interior das criptas presentes na linha pectínea existem formações tubulares descritas como 

glândulas anais cuja estrutura é compatível com glândulas apócrinas cujo produto é composto, em sua 

maior parte, de secreção lipofílica e alguns hormônios.  
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13. Paciente do sexo masculino, 16 anos, é submetido a cirurgia eletiva de correção de fístula pilonidal em 

hospital de atenção secundária e, um dia após o procedimento, é liberado para casa sem intercorrências, 

após receber orientações de cuidados com a ferida e repouso relativo. Dois dias após, ele procura 

atendimento no pronto-socorro por quadro de dispneia intensa e dor torácica às inspirações. Ao exame, 

apresenta-se pálido, dispneico, diaforético, com PA=140/100mmHg, FC=125bpm, pulsos periféricos 

palpáveis e finos, SaO2=82%. Ausculta pulmonar revela murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, 

sem roncos ou sibilos. Com base no quadro proposto, qual o diagnóstico mais provável?  

A) Episódio de asma grave.  

B) Atelectasia pós-operatória.  

C) Infarto agudo do miocárdio. 

D) Tromboembolismo pulmonar. 

 

14. Ainda sobre a anatomia do canal anal, assinale a alternativa mais adequada.  

A) O músculo esfíncter anal externo é responsável pela tonicidade involuntária do canal anal.  

B) A identificação da musculatura do músculo corrugador do ânus é de fundamental importância para o 

tratamento cirúrgico da fissura anal.  

C) O músculo esfíncter anal externo é usualmente subdividido em três feixes distintos, denominados de 

feixes subcutâneo, superficial e profundo.  

D) O músculo esfíncter anal interno é uma estrutura circular situada externamente à submucosa do canal 

anal, formada pela união do músculo esfíncter anal externo e músculo corrugador do ânus.  

 

15. Acerca do tratamento medicamentoso da fissura anal crônica, assinale a alternativa mais adequada.  

A) O tratamento conservador com esfincterotomia química deve ser evitado na fissura anal crônica, pois 

apresenta resultados muito inferiores à cirurgia.  

B) O uso de agentes formadores de bolo fecal e orientações higienodietéticas para a melhora da 

frequência evacuatória e constipação crônica não mostra benefício no tratamento de fissuras crônicas.  

C) Estudos recentes mostram que a toxina botulínica, se comparada com a nitroglicerina, apresenta 

maiores taxas de cicatrização, com menos efeitos colaterais de cefaleia e incontinência fecal 

transitória.  

D) A esfincterotomia química tem por objetivo induzir temporariamente a redução da pressão do canal 

anal para promover cicatrização sem interrupção permanente da função esfincteriana, através do 

relaxamento do esfíncter anal interno.  

 

16. Apesar de entender-se que o intestino grosso é um órgão de armazenamento, sabe-se que é responsável 

por várias outras funções. Assinale a alternativa mais adequada com relação à sua fisiologia.  

A) Cerca de 20% da ureia sintetizada pelo fígado é metabolizada no cólon pelas bactérias ureases, com 

consequente produção e absorção de amônia que tem importante papel na homeostase do pH luminar.  

B) O principal estímulo para a produção de muco pela superfície interna do cólon vem da estimulação 

ativa dos plexos nervosos mioentéricos de Meissner e Auerbach.  

C) A absorção de sódio no intestino grosso, durante a formação do bolo fecal, chega a ser de até 50% e 

se dá exclusivamente por transporte passivo.  

D) O potássio, assim como o sódio, é absorvido do efluente ileal ao longo do intestino grosso por meio 

de transporte passivo.   

 

17. A densidade bacteriana no intestino grosso constitui-se a maior entre os seguimentos do tubo digestivo. 

Assinale a alternativa mais adequada em relação à microbiota nos cólons.  

A) Há mais de quatrocentas espécies de bactérias na luz cólica, na sua maioria aeróbias. 

B) A gordura não absorvida pelo trato gastrointestinal alto é absorvida pelo intestino grosso no cólon esquerdo.  

C) A fermentação de resíduos proteicos que alcançam o intestino grosso é feita, principalmente, no cólon direito. 

D) A fermentação de carboidratos complexos pelas bactérias da luz do cólon leva à produção de ácidos 

graxos de cadeia curta, principalmente o acetato, propionato e o butirato. Este último, sendo a 

principal fonte de energia do colonócito.  

 



Residência Médica 2014                                                       Coloproctologia Pág. 7 de 15 

 

18. A videolaparoscopia é uma ferramenta relativamente nova na abordagem da cavidade peritoneal. Foi 

introduzida no início dos anos 90, de modo que, atualmente, vários procedimentos são realizados por 

esse novo acesso. Assinale a assertiva mais adequada.  

A) Uma das grandes dificuldades no treinamento em laparoscopia é a necessidade de uma longa curva de 

aprendizagem; a maioria dos estudos recentes mostra que, para o treinamento adequado na realização 

de colectomias, por via laparoscópica, a curva de aprendizagem é de pelo menos vinte casos e, 

preferencialmente, em torno de cinquenta.  

B) Estudos mostram que, ao longo da curva de aprendizagem e com a experiência adquirida pelo 

cirurgião e pela equipe em laparoscopia, o tempo operatório de cirurgias cólicas tende a ser menor do 

que pelo acesso laparotômico.  

C) Uma vez finalizada a curva de aprendizagem para ressecções cólicas por laparoscopia, as taxas de 

conversão tendem a cair drasticamente.  

D) A obesidade é considerada uma contraindicação relativa para a ressecção cólica por via laparoscópica 

até mesmo para cirurgiões experientes.  
 

19. O emprego da laparoscopia em Coloproctologia, inicialmente, foi para doenças benignas porém, com o 

tempo, passaram-se a tratar as doenças malignas. Assinale a alternativa mais adequada.  

A) A excisão total do mesorreto laparoscópica (ETML) apresenta quase o dobro da morbidade da excisão 

do mesorreto convencional.  

B) Apesar da larga curva de aprendizado exigida e do maior tempo cirúrgico que a técnica laparoscópica 

demanda, a proporção das colectomias laparoscópicas realizadas em relação às colectomias abertas 

aumentou acima das expectativas, de 3% para 15%.  

C) Em estudos recentes, as taxas de recidiva tumoral em colectomias videoassistidas e colectomias 

abertas foram semelhantes, sugerindo que a abordagem laparoscópica é uma alternativa aceitável para 

a cirurgia aberta do câncer de cólon.  

D) A excisão total do mesorreto laparoscópica (ETML) é considerada hoje um consenso no tratamento 

cirúrgico do câncer de reto, já que os resultados oncológicos em longo prazo mostram que as taxas de 

recidiva tumoral nos pacientes com neoplasias de reto tratados por via laparoscópica são as mesmas 

da cirurgia convencional.  
 

20. Sobre a doença diverticular dos cólons e a diverticulite, assinale a assertiva mais adequada.  

A) A palpação do flegmão inflamatório é mais fácil nas fases precoces da doença.  

B) A presença de divertículos na luz intestinal provoca dor abdominal em cólica que é semelhante à dor 

provocada na diverticulite.  

C) A febre, quando presente, geralmente está relacionada com a gravidade da doença, tendendo a ser 

mais elevada em casos de abscesso ou perfuração livre na cavidade.   

D) A ingestão de sementes e outros alimentos que deixem resíduos nas fezes pode aumentar o risco de 

obstrução do divertículo por fecalitos, aumentando o risco de inflamação e perfuração da parede 

diverticular para os tecidos pericólicos. 
 

21. Ainda sobre a diverticulite e a doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa mais adequada. 

A) Exames endoscópicos são indicados na fase aguda da diverticulite aguda para descartar sangramento 

diverticular e neoplasia colorretal.  

B) A cistografia está indicada em grande parte dos casos de diverticulite aguda complicada, para afastar 

envolvimento do trato genitourinário.  

C) A radiografia com enema contrastado está indicada em todas as classificações de diverticulite aguda, 

mas não é indicada para o diagnóstico de doença diverticular dos cólons não complicada.  

D) A tomografia computadorizada e o ultrassom abdominal, embora não sejam mandatórios para o 

diagnóstico da diverticulite aguda, são fundamentais para a avaliação da doença e a estimativa de sua 

gravidade e de tratamento adequados.  
 

22. Paciente masculino, 45 anos, com queixas de hematoquezia há mais de 3 anos, além de prolapso 

hemorroidário redutível com auxílio digital, procurou serviço médico porque há 6 meses vem tendo 

pequeno nódulo perianal que elimina secreção tipo mucopurulenta desde o início.  Foi constatado ser portador 

de hemorroidas e fístula perianal. Assinale a opção mais adequada com relação ao seu tratamento. 

A) Fistulectomia e hemorroidectomia em tempo único. 

B) Fistulectomia de início e, posteriormente, hemorroidectomia.  

C) Fistulectomia inicialmente e, posteriormente, ligadura elástica. 

D) Ligadura elástica das hemorroidas e fistulectomia, posteriormente. 
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23. Ainda sobre as doenças hemorroidárias, assinale a alternativa mais adequada.  

A) As hemorroidas externas, situadas acima da linha pectínea, geralmente cursam com prurido e desconforto 

perianal, sensação de nodulações perianais, dificuldade de higiene local e até mesmo “soiling”.  

B) A presença de dor perianal intensa deve alertar para a possível presença de complicações da doença 

hemorroidária, como trombose hemorroidária aguda, fissura anal associada ou abscesso perianal.  

C) As hemorroidas mistas são compostas apenas por mamilos originados do plexo hemorroidário 

inferior, logo abaixo da linha pectínea, e são recobertas por epitélio escamoso modificado.  

D) O sangramento é o sintoma mais comum da doença hemorroidária interna e, na maioria das vezes, é 

contínuo, associado à presença de muco e coágulos e, usualmente, causa anemia e repercussão 

hemodinâmica durante as crises.  
 

24. O tratamento da doença hemorroidária depende do grau em que a afecção se encontra. Assinale a 

alternativa mais adequada.  

A) O uso de pomadas e preparados farmacológicos é de fundamental importância no controle do sangramento 

associado à doença hemorroidária.  

B) A cirurgia para correção de doença hemorroidária está indicada mesmo nos casos pouco sintomáticos, 

pelo risco de tromboses hemorroidárias repetidas. 

C) A investigação com anuscopia e retossigmoidoscopia nos portadores de doença hemorroidária está 

indicada somente nos pacientes com histórico familiar de neoplasia intestinal. 

D) A modificação da dieta e a inclusão de fibras alimentares para a melhora do hábito intestinal está 

indicada no tratamento da doença hemorroidária em qualquer estágio e, usualmente, promove 

melhora dos sintomas, mesmo que parcial, em seis semanas.  
 

25. Um paciente do sexo masculino, 40 anos, procura atendimento no posto de saúde por quadro de dor intensa 

em região perineal, edema e eritema em região escrotal, descarga retal mucopurulenta há cinco dias, e há dois 

dias evoluiu com confusão mental, taquicardia e febre. Há duas semanas, submeteu-se à hemorroidectomia 

aberta em hospital de atenção secundária, que ocorreu sem intercorrências, e foi liberado um dia depois da 

cirurgia. Ao exame, o paciente se apresentava com palidez cutaneomucosa, pulsos periféricos muito finos, 

FC=120bpm, PA=100/50mmHg, T=38,6°C. Ao exame físico e proctológico, havia uma grande área de 

celulite perineal associada a áreas de necrose de pele em testículo direito e região perineal, com saída de 

secreção purulenta. Com base no quadro exposto, qual a melhor conduta?  

A) Solicitar internação do paciente para a clínica médica em unidade de referência em atenção secundária 

com antibioticoterapia intravenosa de largo espectro devido a um quadro de celulite perineal.  

B) Iniciar antibioticoterapia para gram-negativos por via oral e encaminhar o paciente para 

acompanhamento ambulatorial pelo serviço que o operou, devido ao quadro de infecção de ferida 

operatória pós-hemorroidectomia.  

C) Solicitar internação do paciente em emergência de unidade de referência em atenção secundária ou 

terciária para avaliação imediata pela cirurgia geral, e iniciar reposição volêmica vigorosa e 

antibioticoterapia intravenosa de largo espectro; devido a um quadro de fasceíte necrotizante perineal.  

D) Após aplicar anestesia local, proceder a drenagem dos pontos de necrose e saída de secreção purulenta, 

instituir antibioticoterapia de largo espectro por via oral e liberar o paciente para acompanhamento 

ambulatorial pela proctologia, devido ao quadro de abscesso perianal pós-hemorroidectomia.  
 

26. Paciente do sexo feminino, 36 anos, procura atendimento no posto de saúde por quadro de sangramento 

anorretal em pequena quantidade ao evacuar, associado com dor e ardor e aparecimento de nodulação 

perianal de consistência “carnosa” na região. Refere dificuldade para evacuar e frequência evacuatória de 

duas evacuações por semana, associada a fezes endurecidas e esforço evacuatório importante. Relata 

também dieta pobre em fibras e ingesta hídrica menor do que um litro de água por dia. Ao exame, 

apresenta fissura anal posterior com plicoma sentinela, pouco dolorosa ao toque retal, que mostra 

esfíncter hipertônico e mucosa de reto e canal anal sem massas ou abaulamentos palpáveis.  

Com base no exposto, assinale a alternativa correta.  

A) Trata-se de uma fissura anal crônica, provavelmente causada pela constipação crônica e hipertonicidade de 

esfíncter anal interno.  

B) O uso de agentes formadores de bolo fecal e orientações dietéticas para aumentar a ingesta de fibras e 

a ingesta hídrica não trará benefícios para o quadro da paciente. 

C) A paciente deve ser investigada para doença inflamatória intestinal e sangramento ao evacuar.  

D) A fissura anal apresentada é aguda, por isso a paciente se queixa de ardor e dificuldade para evacuar.  
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27. Paciente do sexo feminino, 55 anos, procura atendimento em ambulatório de cirurgia geral de hospital de 

nível de atenção secundário devido a quadro de nodulação em região perineal anterior com saída de 

secreção hemopurulenta há três meses. Em seus antecedentes, relata história de abscesso perianal na 

mesma região, drenado em atendimento de urgência em outro hospital de atenção secundária.  Nega dor 

ao evacuar, perda involuntária de fezes, diarreia ou dor abdominal. Nega dificuldade para evacuar, 

frequência evacuatória diária sem esforço importante. Tem história de três partos normais prévios, e 

história de trabalho de parto prolongado e uso de fórcipe de alívio na última gestação.  

Ao exame, apresenta orifício fistuloso em região perineal anterior, a cerca de três centímetros da borda 

anal, com saída de secreção purulenta. Toque retal mostra esfíncter anal normotônico e mucosa de reto e 

canal anal sem massas ou abaulamentos. À anuscopia, o orifício fistuloso interno está visível em canal 

anal anterior. Com base no quadro proposto, qual a conduta subsequente mais correta?  

A) Solicitar fistulografia pré-operatória e programar fistulotomia em único tempo.  

B) Solicitar retossigmoidoscopia pré-operatória e programar fistulectomia em único tempo.  

C) Solicitar retossigmoidoscopia e manometria pré-operatória para programar a passagem de fio de 

sedenho para fistulotomia em dois tempos. 

D) Solicitar colonoscopia pré-operatória para investigação de doença inflamatória intestinal e programar 

passagem de sedenho de drenagem. 

 

28. Paciente de 30 anos, sexo masculino, procura atendimento em posto de saúde do bairro por quadro de 

nodulação perianal em local de abscesso anorretal prévio, com saída de secreção hemopurulenta pela 

nodulação há cerca de um mês. Apresenta frequência evacuatória diária, sem queixa de dificuldade ou 

esforço para evacuar. A inspeção da região perineal é vista na figura abaixo:  
 

 
 

 

Baseado no quadro acima, qual o diagnóstico mais provável e a melhor conduta nas condições 

apresentadas no atendimento?  

A) Fissura anal crônica, orientar uso de pomada anestésica local e banhos de assento.  

B) Fístula anorretal simples, encaminhar para consulta ambulatorial em especialidade.  

C) Trombose hemorroidária externa, encaminhar para a emergência cirúrgica de hospital secundário.  

D) Fístula anorretal complexa, solicitar fistulografia e encaminhar para atendimento ambulatorial de especialidade.  

 

29. A respeito de fístulas anorretais em pacientes com doença de Crohn, assinale a alternativa mais adequada.  

A) O principal objetivo do tratamento de fístulas anorretais é erradicar o trajeto fistuloso para preservar 

futuras recorrências.  

B) A combinação de azatioprina e 6-mercaptopurina se mostrou eficaz na remissão de pacientes com 

doença anal fistulizante.  

C) A fistulotomia primária pós-drenagem de abscessos apresenta bons resultados quanto à recorrência e 

formação de trajeto fistuloso posterior.  

D) Fístulas interesfinctéricas e transesfinctéricas baixas com trajetos simples podem ser manejadas pela 

técnica de fistulotomia na ausência de proctite ativa.  

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 2) 
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30. Paciente de 48 anos, sexo masculino, procura atendimento em ambulatório de cirurgia de hospital de 

atenção secundária por quadro de múltiplos abscessos em região anal e perineal, com saída de secreção 

purulenta por drenagem espontânea, há mais de cinco anos. Refere também ocorrência ocasional de 

foliculites em região axilar, tratadas com antibioticoterapia. Nega sangramento, alteração de hábito 

intestinal, diarreia ou febre. A inspeção do exame proctológico é mostrada a seguir:  

 

 
 

 

O toque retal não mostra hipotonia esfincteriana e nem massas ou abaulamentos em região anal. A 

anuscopia mostra hemorroidas internas de primeiro grau.  

Qual das opções de diagnóstico abaixo é a mais provável para o caso exposto?  

A) Fístula pilonidal. 

B) Hidroadenite supurativa.  

C) Fasceíte necrotizante de períneo por abscesso perianal não drenado. 

D) Fístula anorretal complexa subjacente a doença inflamatória intestinal. 

 

31. O prurido anal tem causas diversas e é muito frequente. Assinale a alternativa mais adequada com 

relação a essa afecção.  

A) O prurido anal é mais comum entre a sexta e sétima década de vida, e aparece mais comumente pela manhã.  

B) A maior parte dos casos de prurido anal são relacionados à presença de infecções fúngicas na região perineal.  

C) Alguns elementos da dieta podem estar associados com o prurido anal através de relaxamento do esfíncter 

interno, produção de muco e aumento de secreção no local, e por isso devem ser evitados.  

D) O manejo inicial do prurido anal envolve uso de pomadas anestésicas contendo lidocaína ou 

corticosteroides tópicos para a melhora imediata do quadro.  

 

32. O paciente com AIDS pode apresentar afecções proctológicas igual à população geral, porém necessita 

de cuidados no manuseio pelo seu estado imunológico. Assinale a alternativa mais adequada.  

A) Tromboses hemorroidárias subagudas (acima de 48h) em pacientes HIV+ devem ser tratadas com 

excisão cirúrgica pelo alto risco de desenvolver abscessos e fasceíte necrotizante perineal.  

B) Pacientes HIV+ com doença hemorroidária refratária ao tratamento conservador e que tenha alta contagem 

de CD4 e baixa carga viral são bons candidatos à hemorroidectomia que deve, por sua vez, ser evitada em 

pacientes que tenham baixa contagem de CD4 e/ou critérios clínicos de AIDS. 

C) O herpes hipertrófico se manifesta por lesões tumorais, nodulares ou hipertrofiadas relacionadas ao 

vírus da herpes, havendo importante correlação do aparecimento dessas lesões anômalas em pacientes 

HIV positivos em fases extremas de imunodepressão.  

D) Abscessos perianais em pacientes HIV+ devem ser drenados com incisões generosas para evitar o 

fechamento precoce do orifício de drenagem, que pode levar a sepse ou a fasceíte necrotizante 

perianal.  

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 3) 
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33. O prolapso retal se constitui numa afecção frequente, tendo condutas as mais variadas. Assinale a alternativa 

mais adequada.  

A) Nas mulheres, o prolapso retal está acompanhado de prolapso uterino em cerca de 70% dos casos.  

B) O prolapso retal total em mulheres tem íntima relação com histórico de multiparidade e trabalho de 

parto prolongado.  

C) No prolapso mucoso do reto, o material prolapsado apresenta estrias radiadas; enquanto que no 

prolapso retal total a mucosa prolapsada apresenta círculos concêntricos.  

D) O prolapso retal é mais comum em mulheres do que em homens, e quando ocorre no sexo masculino 

está quase sempre associado à idade avançada e doenças psiquiátricas.  
 

34. Acerca do tratamento cirúrgico do prolapso retal, assinale a alternativa correta.  

A) A cirurgia de retossigmoidectomia perineal proposta por Altemeier é indicada para doentes de alto 

risco, que não tolerariam uma cirurgia de correção de prolapso por via abdominal.  

B) A cirurgia de Delorme é proposta para a correção do prolapso retal total, com baixa taxa de recidiva, 

mas apresenta alta morbidade se comparada com outras técnicas.  

C) A maior parte das cirurgias para correção do prolapso retal total também corrige a incontinência fecal 

associada a ele por meio de plicaturas na musculatura puborretal.  

D) A sacropromontofixação, apesar de sua simplicidade técnica, apresenta índices de recidiva acima de 

30%, sendo por isso preterida em benefício de outras técnicas.  
 

35. Acerca das anastomoses colorretais e coloanais, assinale a alternativa mais adequada.  

A) Fístulas colocutâneas provenientes de deiscências de anastomoses colorretais usualmente precisam de 

correção cirúrgica devido a baixa taxa de fechamento espontâneo.  

B) O uso de drenos pélvicos em anastomoses colorretais está bem estabelecido como fator protetor em 

anastomoses baixas devido ao diagnóstico precoce de deiscências, por isso deve ser feito de rotina.  

C) Os principais fatores de risco associados a deiscência anastomótica são a proximidade da borda anal, 

distância do tumor menor do que 5cm em relação à margem anal, gênero masculino, presença de 

desnutrição, obesidade, alcoolismo, tabagismo e uso de corticosteroides.  

D) As estomias de proteção não diminuem a incidência de fístulas e deiscências de anastomoses 

coloanais e colorretais baixas e, portanto, não devem ser empregadas a menos que haja suspeita de 

falha técnica na anastomose.  
 

36. Paciente do sexo masculino, 30 anos, dá entrada em pronto-socorro de hospital de atenção secundária 

com ferimento penetrante de abdome por arma branca. Ao exame inicial, o paciente se encontra 

acordado, alcoolizado, agitado e confuso, mantendo boa saturação, com pulsos periféricos palpáveis e 

finos, PA=140/90mmHg, FC=110bpm. Apresenta lesão penetrante em flanco esquerdo de abdome, de 

aproximadamente 5cm, com penetração da parede abdominal.  O paciente foi então encaminhado para 

laparotomia exploradora, onde foi constatada lesão de cólon transverso, de bordas limpas, envolvendo 

cerca de 30% da luz do cólon, com pouca quantidade de fezes na cavidade e sem sinais de 

desvascularização cólica ou lesão de vasos abdominais. Com base no exposto, qual a melhor conduta?  

A) Segmentectomia cólica com estomia de proteção. 

B) Reparo primário da lesão, sem estomia de proteção. 

C) Reparo primário da lesão, com estomia de proteção. 

D) Colectomia esquerda com anastomose colorretal alta, sem estomia de proteção. 

 

37. Paciente de 67 anos, do sexo feminino, passa em consulta médica em Unidade de Pronto Atendimento do 

bairro por quadro de dor abdominal contínua há cinco dias, associada a náuseas e episódios isolados de 

vômito. Nega sangramento anorretal, dor ao evacuar e outros sintomas, mas relata que habitualmente tem 

dificuldade para evacuar e esforço evacuatório frequente. Ao exame, apresenta abdome globoso, flácido, 

doloroso à palpação de quadrante inferior do abdome e sinais localizados de descompressão brusca 

positiva. Com base no quadro acima, qual a melhor conduta imediata?  

A) Liberar a paciente com cefalexina via oral.  

B) Colocar a paciente em observação e dieta zero, solicitar hemograma e ultrassonografia abdominal. 

C) Colocar a paciente em observação e solicitar transferência para unidade de atendimento terciário para 

colonoscopia de urgência.  

D) Liberar a paciente com pedido de ultrassonografia abdominal e hemograma, orientando-a a procurar 

um ambulatório de cirurgia geral ou proctologia. 
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38. Paciente de 67 anos, do sexo masculino, foi submetido a amputação abdominoperineal por neoplasia de 

reto baixa, há cinco anos, em serviço de atenção terciária. Nas últimas consultas, porém, apresenta 

comportamento depressivo e irritadiço. Sua esposa, em conversa reservada com o médico que o 

acompanha no serviço, relata que já há um bom tempo vem tendo dificuldades de manter relações 

sexuais com ela, e que não menciona o fato porque “sente vergonha”. Segundo ela, desde os primeiros 

meses de pós-operatório ele tem dificuldades de manter a ereção, ejacula em pouca quantidade; e isso o 

deixa transtornado pois “se era pra ser assim, preferia ter morrido”.  

Com base nas informações apresentadas pela esposa, qual a provável causa do distúrbio apresentado por 

este paciente, qual a conduta mais adequada para este caso?  

A) O paciente apresenta um quadro de disfunção erétil associado à ejaculação retrógrada devido a lesão 

do plexo autonômico pélvico pela amputação abdominoperineal, e a melhor conduta seria orientá-lo 

sobre as opções terapêuticas e paliativas, encaminhá-lo a um serviço de urologia para iniciar o 

tratamento para o quadro e também encaminhá-lo para acompanhamento psicológico de apoio.  

B) O paciente apresenta um quadro de disfunção erétil associado à diminuição da irrigação do corpo 

cavernoso por lesão vascular inadvertida durante a amputação de reto, e por isso o prognóstico para o 

uso de vasodilatadores orais ou intracavernosos é ruim. A melhor conduta seria indicar a alocação de 

uma prótese peniana.  

C) O paciente apresenta um quadro de disfunção erétil, por conta da idade avançada, e a melhor conduta 

seria orientá-lo a respeito do seu quadro como sendo esperado para a idade e encaminhá-lo para 

acompanhamento psicológico de apoio. 

D) O paciente apresenta um quadro de disfunção erétil associado à presença da colostomia e à 

modificação de seu esquema corporal, e a melhor conduta seria encaminhá-lo a uma associação de 

apoio a ostomizados. 

 
39. Paciente do sexo masculino, 78 anos, diabético, hipertenso e com sequela neurológica de acidente 

vascular encefálico, é levado pela cuidadora para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento do 

bairro por quadro de dor abdominal, febre e queda do estado geral há pelo menos oito dias; mas que 

segundo a cuidadora piorou significativamente nos últimos dois dias. Ao exame, ele se encontra 

desidratado, febril, com pulsos periféricos palpáveis e finos, PA=160/100mmHg, FC=100bpm; o 

abdome se apresenta globoso, tenso, difusamente doloroso à palpação superficial, com descompressão 

brusca positiva em flanco esquerdo e massa difusa, mal definida e dolorosa em quadrante inferior 

esquerdo. Ruídos hidroaéreos estão presentes, mas muito diminuídos.  

Qual a conduta mais adequada para esse quadro?  

A) Internar o paciente para solicitação de colonoscopia de urgência através da central de leitos do 

município.  

B) Liberar o paciente com antibioticoterapia oral de largo espectro e orientação de dieta líquido-pastosa, 

com retorno em uma semana. 

C) Liberar o paciente para procurar atendimento ambulatorial em proctologia com pedido de 

colonoscopia para investigação de massa abdominal. 

D) Internar o paciente para antibioticoterapia intravenosa de largo espectro, dieta zero com reposição 

volêmica e solicitar avaliação cirúrgica de urgência e ultrassonografia abdominal total. 

 
40. A doença diverticular dos cólons tem alta prevalência, após a quinta década da vida, porém, apenas entre 

15% e 25% as pessoas podem ter diverticulite. Assinale a alternativa mais adequada. 

A) A presença de sangramento em episódios de diverticulite aguda não é comum, e na presença desses 

devemos alertar para a possibilidade de neoplasia intestinal.  

B) A presença de sintomas urinários durante o episódio de dor abdominal geralmente exclui o 

diagnóstico de diverticulite em favor de um quadro de pielonefrite aguda ou nefrolitíase.  

C) A presença de dor em quadrante inferior direito é extremamente rara na apresentação da diverticulite, 

especialmente na população asiática.  

D) Em pacientes jovens, os quadros sépticos sempre são mais brandos e com melhor prognóstico do que 

em pacientes idosos.  
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41. Considere os enunciados abaixo:  

I. Os tumores colorretais, quando sintomáticos, têm como sinais e sintomas mais comuns dor abdominal, 

alteração do hábito intestinal, sangramento anorretal e presença de sangue oculto nas fezes.  

II. O sintoma mais comum é a dor abdominal, seguida pela alteração de hábito intestinal.  

III. A presença de sangramento anorretal, que ocorre em cerca de 25% dos casos de tumores colorretais, 

usualmente indica a presença de lesões distais.  

Estão corretos os enunciados:  

A) apenas I e II  

B) apenas I e III 

C) apenas II e III 

D) I, II e III 

 
42. A Polipose Adenomatosa Familiar é um dos fatores de risco importante no desenvolvimento do câncer 

colorretal. Assinale a assertiva mais adequada abaixo. 

A) Dentre as manifestações extracolônicas da Polipose Adenomatosa Familiar, a mais frequente é a 

formação cutânea de cistos epidermoides. 

B) A hipertrofia congênita do epitélio pigmentar da retina (CHRPE), que frequentemente está presente 

nos portadores de Polipose Adenomatosa Familiar, é uma lesão pigmentar plana que não provoca 

distúrbios visuais.  

C) Os tumores desmoides manifestados por portadores de Polipose Adenomatosa Familiar sempre devem 

ser ressecados pelo potencial de malignidade que acarretam.  

D) A localização mais comum dos osteomas na Polipose Adenomatosa Familiar são os ossos frontais e 

occipitais, e frequentemente degeneram para formações malignas.  

 
43. As doenças inflamatórias intestinais são responsáveis por muitos atendimentos em coloproctologia 

principalmente no mundo ocidental desenvolvido. Assinale a alternativa mais adequada.  

A) Dentre os testes sorológicos para doença inflamatória intestinal, a velocidade de hemossedimentação 

e a proteína C reativa são dos mais utilizados no cotidiano. Apesar de não serem específicos para o 

diagnóstico da doença, são muito sensíveis para indicar a presença de processo inflamatório ativo.  

B) O ASCA (anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae) pode aparecer tanto na doença inflamatória como 

em outras colites indeterminadas, não sendo portanto um marcador útil para a diferenciação 

diagnóstica da doença inflamatória intestinal.  

C) Os testes nutricionais que devem ser solicitados durante a avaliação diagnóstica da doença de Crohn 

são: Dosagem de ferritina e globulinas, vitamina D, vitamina A e provas de integridade hepática.  

D) O p-ANCA (anticorpo citoplasmático antineutrófilo perinuclear) é um auto-anticorpo específico da 

retocolite ulcerativa, e por isso permite a diferenciação entre um quadro de retocolite e doença de Crohn.  

 
44. Sobre o acesso laparoscópico para tumores colorretais, considere os enunciados abaixo.  

I. A ressecção laparoscópica de tumores colônicos tem hoje resultados oncológicos semelhantes aos 

resultados da ressecção por via aberta, e em mãos experientes o tempo operatório de ressecções 

colônicas se aproxima ao do acesso laparotômico convencional.  

II. A cirurgia abdominal prévia, especialmente por acesso laparotômico, é uma contraindicação absoluta 

para o acesso laparoscópico na cirurgia colorretal.  

III. No acesso laparoscópico, é imperativa a localização exata do tumor no intestino grosso, por isso 

sendo muitas vezes necessária a marcação endoscópica prévia do tumor por tatuagem.  

Estão corretas:  

A) apenas I e II 

B) apenas I e III 

C) apenas II e III 

D) I, II e III 
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45. Paciente de 50 anos, sexo feminino, realizou colonoscopia para rastreamento de tumor colorretal e 

histórico familiar de neoplasia colorretal. Ao exame, foi encontrado pólipo séssil de aproximadamente 

3cm em sigmoide, com superfície irregular; que foi subsequentemente retirado por alça diatérmica em 

peça única, após injeção sublesional de soro fisiológico. O material foi enviado para análise histopatológica, 

que revelou a presença de displasia invasiva com 3mm de margens livres, sem sinal de comprometimento 

linfático, sanguíneo ou de filetes nervosos.  

Baseado no caso acima, assinale a conduta mais adequada. 

A) Conduta expectante e nova colonoscopia em um ano. Se esta for normal, uma nova colonoscopia está 

indicada em três anos.  

B) Ressecção cirúrgica por colectomia total devido a suspeita de síndrome de câncer colorretal 

hereditário não polipoide.  

C) Conduta expectante e nova colonoscopia em três meses. Se esta for normal, uma nova colonoscopia 

estaria indicada em um ano.  

D) Ressecção cirúrgica da área por retossigmoidectomia videolaparoscópica e acompanhamento 

colonoscópico subsequente em três anos.  

 
46. Paciente de 30 anos de sexo feminino, em pós-operatório tardio de proctocolectomia total com bolsa ileal 

por acesso laparoscópico devido à retocolite ulcerativa refratária há três anos, procura atendimento com 

ginecologista em posto de saúde do bairro devido a necessidade de aconselhamento médico. A paciente 

informa que deseja constituir família, mas foi informada pelo clínico geral de outro posto que não 

poderia engravidar devido à cirurgia, e caso engravidasse o parto vaginal estaria contraindicado. Com 

base no exposto, é correto afirmar à paciente que: 

A) As informações que ela recebeu estão totalmente equivocadas, posto que pela cirurgia em si não há 

impedimentos para que ela engravide e a via de parto será determinada por considerações obstétricas. 

Porém, há risco de piora da função esfincteriana anal após parto vaginal.  

B) As informações que ela recebeu estão parcialmente corretas, posto que a gravidez não estaria 

contraindicada, mas o parto vaginal estaria contraindicado devido ao risco de lesão à bolsa ileal e 

consequente fístula entre a bolsa e a vagina.  

C) As informações que ela recebeu do outro médico estão totalmente corretas, posto que uma gravidez 

pode provocar isquemia e necrose da bolsa ileal, e o trabalho de parto vaginal aumenta os riscos de 

fístula entre a parede vaginal e a bolsa.  

D) As informações que ela recebeu estão parcialmente corretas, posto que a gravidez aumenta muito o 

risco de infecção da bolsa ileal, mas não há contraindicação formal para trabalho de parto vaginal. 

 
47. Considere os enunciados abaixo.  

I. A Síndrome da Úlcera Retal Solitária é uma condição frequentemente associada ao prolapso retal, e 

se caracteriza pela presença de sangramento retal, descarga mucoide copiosa, dor anorretal e 

dificuldades para evacuar.  

II. Apesar do nome pela qual a síndrome da Úlcera Retal Solitária é conhecida, seus portadores podem 

ter úlceras múltiplas, ou não apresentar nenhuma lesão ulcerada.  

III. O objetivo principal do tratamento da síndrome da Úlcera Retal Solitária é a melhora dos sintomas e 

o tratamento conservador é a primeira opção. Biofeedback pode apresentar bons resultados em 

pacientes sem intussuscepção documentada por defecografia e a cirurgia deve ser reservada aos casos 

persistentes ou para correção de prolapso retal associado.  

Estão corretos os enunciados:  

A) apenas I e II 

B) apenas I e III 

C) apenas II e III 

D) I, II e III 
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48. Considere os enunciados abaixo. 

I. O objetivo da cirurgia oncológica para ressecção de metástases hepáticas de tumores colorretais é 

remover todos os sítios metastáticos com margens macroscopicamente livres, idealmente superiores a 

1cm. Por isso, a impossibilidade de obtenção de margens livres é uma contraindicação absoluta para 

o procedimento, posto que nesses casos não há ganho de sobrevida.  

II. São fatores de mau prognóstico para a sobrevida pós ressecção hepática de metástases de tumores 

colorretais: Presença de múltiplas metástases, tumores maiores que 5cm de diâmetro, margens 

positivas de ressecção do tumor primário, metástases sincrônicas, tumores primários com linfonodos 

acometidos e marcadores tumorais elevados (CEA).   

III. A ablação de metástases hepáticas de tumores colorretais apresenta como vantagens a reduzida 

morbidade e recuperação mais rápida. Porém, a maioria dos grupos familiarizados com a técnica 

contraindicam a ablação em metástases próximas ao hilo hepático,  adjacentes ao ducto hepático 

comum ou à confluência dos ductos hepáticos, numa tentativa de evitar lesões à árvore biliar.  

Estão corretos os enunciados:  

A) apenas I e II 

B) apenas I e III 

C) apenas II e III  

D) I, II e III 

 

49. Considere os enunciados abaixo. 

I. O trato gastrointestinal é o sítio extranodal mais frequente de linfomas primários, alojando cerca de 

30% a 40% dos casos.  

II. Os linfomas colônicos representam cerca de 20% dos tumores malignos de intestino grosso, e 

ocorrem principalmente no sigmoide.  

III. A maioria dos linfomas de cólon são do tipo não-Hodgkin, de células B e difuso de grandes células. 

O tratamento dos linfomas localizados primários de cólon e reto é, sempre que possível, cirúrgico 

seguido por quimioterapia adjuvante.  

Estão corretos os enunciados:  

A) apenas I e II 

B) apenas I e III 

C) apenas II e III  

D) I, II e III 

 

50. Paciente do sexo masculino, 70 anos, é submetido a colonoscopia por quadro de sangramento anorretal 

em hospital de atenção secundária. Ao exame, foi diagnosticado pólipo pediculado de aproximadamente 

6cm em sigmoide, com superfície irregular, ulcerada, com bordos infiltrados e aspecto degenerado. O 

paciente, por sua vez, mora em sítio na zona rural e tem dificuldades para vir até a capital.  

Com base no quadro exposto, qual a melhor conduta?  

A) Indicação de colectomia esquerda eletiva.  

B) Indicação inicial de ressecção cirúrgica, procedendo-se a tatuagem da lesão para cirurgia videolaparoscópica.  

C) Retirada endoscópica da lesão com alça diatérmica por fatiamento e seguimento com nova 

colonoscopia em um ano. 

D) Retirada endoscópica da lesão com alça diatérmica por fatiamento e envio do material para análise 

histopatológica, com nova colonoscopia em três meses.  

 


