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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 Sele-
tivo para Residência Médica – 2019.

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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Fratura da extremidade distal do rádio comprometendo articulação com fragmento marginal volar.
Segundo Fernandez trata-se do tipo II, pois o mecanismo é de cisalhamento.

O tratamento é cirúrgico e consiste em abordagem por via volar e a redução é mantida por placa de apoio.

(1,0 ponto)
▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Trata-se de uma pseudartrose de escafoide sem sinais de artrose evidente. 
Como tem imagem de pseudartrose bem estabelecida, enquadra-se no tipo D II da classificação de
Hebert.

A proposta de tratamento consiste em curetar o foco de pseudartrose, colocar enxerto ósseo e fixar
com fios ou parafusos autocompressivo.

(1,0 ponto)

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

R: Necrose avascular do semilunar, conhecida como doença de Kienbock.
Tem sinais de esclerose do semilunar, sem perda da morfologia, portanto fase II de Lichtman.

Três possibilidades de tratamento: osteotomia de nivelamento com encurtamento da ulna, enxerto ósseo
vascularizado e descompressão na metáfise do rádio.

(1,0 ponto)

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

R: Instabilidade escafo-semilunar.
Desvio dorsal do semilunar, quebra dos arcos de Girula.

O que se vê na radiografia é o aumento do espaço escafosemilunar, portanto estagio I.
(1,0 ponto)

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

R: 

A. Sinal de Duchenne: garra causada por desequilíbrio dos músculos intrínsecos e extrínsecos da
mão
B. Sinal de Ogawa: deficiência dos interósseos dorsais

C: Sinal de Wartemberg: paralisia do abdutor do quinto dedo.

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

R: Duplicação completa da falange proximal, portanto Wassel IV.

O raio radial hipoplásico deve ser removido e a estrutura a ser reparada e o ligamento colateral radial.

(1,0 ponto) 

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

R: Prognóstico bom em pacientes hígidos.

Sequência de reparos: osteossíntese, tenorrafias, anastomose arterial, anastomose venosa e neu-
rorrafias.

(1,0 ponto)

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

R: Trata-se de um fibromatose palmar conhecida como enfermidade de Dupuytren 
Três estágios evolutivos da doença:
1. Fase proliferativa
2. Fase involutiva 
3. Fase residual

Fatores associados: é mais comum em homens a partir da quarta década de vida, descendentes de es-
candinavos e celtas, cuja frequência é maior em diabéticos, nos fumantes e em epilépticos.

(1,0 ponto)

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

R: A lesão ocorreu na zona V.
O tendão se mantém no topo da cabeça do metacarpo pela integridade da banda sagital.

A complicação nesta localização é a rigidez articular, pois pode comprometer a articulação.

(1,0 ponto)

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

R: Hipótese diagnóstica é de tumor de células gigantes.
Os diagnósticos diferenciais incluem: cisto ósseo aneurismático, osteossarcoma telengectásico e fi -
brohistiocitoma maligno.

De acordo com Campanacci seria do tipo II, pois a lesão insufla a cortical mas está contida no osso,
e não apresenta esclerose nas margens.

(1,0 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2018.


