
                                                       INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA 

EDITAL 02/2022/2023 
REFERENTE À 1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA  

RESPOSTAS DOS RECURSOS  
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Questão: 16 

Decisão: INDEFERIDO RECURSO 

Resposta Correta Mantem-se o GABARITO “ B”. 

Comentário: 

 De acordo com o documento  Sistematização do atendimento ao recém-nascido com suspeita ou diagnóstico de 
cardiopatia congênita publicado pela SBP em 11 de agosto de 2022, na pagina 6, O protocolo do teste do 
coraçãozinho explica: 
 
- Teste duvidoso: SpO2 entre 90% e 94% ou uma diferença entre as medidas do membro superior direito e o 
membro inferior maior ou igual a 4%. Nesta situação, o teste deve ser realizado novamente após uma hora por até 
duas vezes. Caso as medidas de oximetria se mantenham nestes valores mesmo após a terceira avaliação, o teste 
será considerado positivo e o RN deverá ser submetido à avaliação cardiológica/ ecocardiográfica. A realização do 
reteste nesta situação mostrou-se importante por reduzir consideravelmente o número de falsos positivo com o 
teste.  
         O caso descrito na questão 16 apresenta exatamente um teste duvidoso, saturação de 92% no MSD e uma 
diferença de 4% com o MID. A conduta neste caso é repetir em 1 hora, podendo ser repetido por até duas vezes e 
confirmando-se o diagnóstico encaminhar para ecocardiograma antes da alta. 
        O paciente descrito além de assintomático, não apresenta hipoxemia severa que necessite teste de hiperóxia 
para fazer diagnóstico diferencial com doenças pulmonares. 
        Se o teste do coraçãozinho se confirmar neste caso, devemos pensar em cardiopatia congênita com circulação 
sistêmica canal- dependende o que justificaria a diferença de saturação entre MSD e MID. 
 

__________________________________________________________________________ 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

 

Número de Protocolo do Recurso: 01/2022 

Número do CPF: 023.125.250-11 

Questão nº 01 

 

Resposta da Comissão: DEFERIDO RECURSO  Resposta correta “A”. 

 

Questão nº 12. 

 

Resposta da Comissão: DEFERIDO RECURSO. Anulada a questão 
 
 

Número do Protocolo: 02/2022 

Número do CPF: 004.005.570.10 

 

Questão nº 21 

 

Resposta da Comissão: INDEFERIDO RECURSO. 

  
 



 

PRM: CARDIOLOGIA 

 

Número de Protocolo do Recurso: 01/2022 

Número do CPF: 036.631.950.74 

 

Questão nº 15 

 

Resposta da Comissão: INDEFERIDO RECURSO 

 

A pergunta refere-se ao tratamento genérico NA MAIORIA DAS VEZES da alcalose metabólica. 

Justificativa de cada uma das opções: 

A) Exceto em situações de insuficiência renal, a alcalose metabólica costuma estar associada a hipocalemia, 

que perpetua o distúrbio. Assim, é muito comum haver necessidade de reposição de potássio. 

B) NAS ALCALOSES METABÓLICAS A HIPOVOLEMIA OU HIPOTENSÃO, COSTUMA HAVER REDUÇÃO DO CLORO 

URINÁRIO. Neste caso, a reposição volêmica é importante. Não é o caso quando o cloro urinário é alto. 

C) Novamente a reposição de cloro é indicada em situações de hipovolemia. Nas alcaloses metabólicas 

associadas a excesso de ação mineralocorticoide, , a reposição de cloro não é indicada. 

D) Reposição de fósforo não está indicado nas alcaloses metabólicas. 

 

Número de Protocolo do Recurso: 01/2022 

Número do CPF: 007.478.460.90 

 

Questão nº 34 

 

Resposta da Comissão: DEFERIDO RECURSO. Anulada questão. 

 

Questão nº 45 

 

Resposta da Comissão: INDEFERIDO RECURSO. 

 

A trombocitopenia induzida por heparina pode ocorrer antes do quinto dia de uso de heparina em algumas 

situações como uso prévio recente de heparina. 

A resposta “C” não fornece a conduta inicial total a ser tomada, mas apenas parte dessa conduta, o  que mantém a 

opção como correta. 

 

Questão nº 46 

 

A afirmação III  confirma que pacientes que moram  em clínicas geriátricas e frequentem clínicas de hemodiálise 

quando desenvolvem quadro clínico sugestivo de broncopneumonia devem SEMPRE ter espectro de antibióticos que 

cubram germes hospitalares. 



Mesmo considerando as ponderações do candidato, não podemos generalizar o uso de antibiótico que cubram 

germes hospitalares para a totalidade desses pacientes. Portanto a afirmativa III está incorreta e o Gabarito se 

mantém com a resposta sendo a letra “C”. 

 

 

Porto Alegre, novembro de 2022. 

 

Comissão de Residência Médica – COREME  IC/FUC 

 

 

 

 


