
UFG/CS                                                            RESPOSTAS ESPERADAS PRELIMINARES                       RESIDENCIA MÉDICA - 2018

RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as
Respostas Esperadas da prova de projeção da especialidade de CIRURGIA DA MÃO do Processo
Seletivo para Residência Médica – 2018.

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão consideradas
corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às
expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem
como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também serão aceitas, sen-
do que a pontuação a elas atribuída corresponderão aos diferentes níveis de acerto.

▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vasos perfurantes do ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral. O tipo mais comumente en-
contrado é o vaso perfurante intramuscular.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de uma fratura patológica do radio distal determinada por um tumor de células gigantes. O
seu tratamento é ressecção em bloco e enxerto ósseo.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico é uma sequela de lesão de nervo ulnar. Os sinais clínicos apresentados são: sinal de Fro-
ment, sinal de Duchene, atrofia da musculatura intrínseca da mão, primeiro interósseo dorsal, sinal de Wa-
temberg, sinal de Egawa e perda de sensibilidade do território ulnar. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico é uma pseudoartrose da cintura do escafoide. Pode ser classificado como tipo DII na
classificação de Hebert. Tem como tratamento a cirurgia de Matt Russe. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1 – Nervo músculo cutâneo

2 – Ramo motor do nervo músculo cutâneo para o músculo bíceps

3 – Ramo motor do nervo músculo cutâneo para o músculo braquial

4 – Nervo ulnar

5 – Nervo mediano

(1,0 ponto)
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▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico é uma sequela de paralisia obstétrica. O sinal clínico evidente denomina-se sinal do corne-
teiro ou tocador de trombeta. Representa um desequilíbrio entre os rotadores externos e internos do om-
bro, com uma predominância dos internos. Seu tratamento é cirúrgico com liberação anterior do músculo
subescapular e transferência do músculo grande dorsal e redondo maior para rotadores externos. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico é uma fratura transestilo transescafoperisemilunar dorsal do carpo. O tratamento é ci -
rúrgico com redução aberta e fixação do escafoide com parafuso de Hebert canulado ou CCS e re-
dução do estiloide do radio e fixação com fios K. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de uma malformação congênita (mão torta radial). Utilizamos a classificação de Bayne e Klug,
trata-se do tipo IV. O seu tratamento consiste em uma osteotomia de encurtamento da ulna e centraliza-
ção no carpo. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de uma sindactilia entre o terceiro e o quarto dedos da mão. É classificada como simples e com-
pleta. O seu tratamento cirúrgico consiste na realização de zetaplastias, comissuraplastia e enxerto de
pele. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de uma instabilidade cárpica (dissociação escafosemilunar). Com relação aos estágios de
Mayfied esta lesão se encontra no estágio I, onde encontramos apenas a lesão do ligamento escafo-
semilunar. O Tratamento nas lesões agudas é a redução aberta e reconstrução do ligamento escafo-
semilunar com mini âncoras ou suturas transósseas e nas lesões crônicas, reconstrução dos liga-
mentos escafosemilunar com técnica de tenosuspensão corrigindo a angulação do escafoide (Bru-
nelli, Brunelli modificado, Garcia Elias e outras). 

(1,0 ponto)

Goiânia, 17 de dezembro de 2017.


