
UFG/CS    RESPOSTAS ESPERADAS PRELIMINARES RESIDENCIA MÉDICA - 2020  

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 Se-
letivo para Residência Médica – 2020.

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: Espaço interescalênico (entre o músculo escaleno anterior e médio); Espaço costo clavicular (entre a
primeira costela e clavícula) e  Espaço abaixo do músculo peitoral menor.

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

R: 1 – Nervo músculo cutâneo; 

2 – Nervo radial;

3 – Nervo mediano;

4 – Nervo ulnar.

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico: Mão torta radial.

Classificação de Bayne e Klug: Tipo IV (a mais comum).

Tratamento: Centralização da ulna com ou sem osteotomia de encurtamento ou radialização.

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico: Tumor de células gigantes do radio distal.

Tratamento: Ressecção em bloco + enxerto ósseo + artrodese enxerto primeira fileira do carpo.

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico: Doença de Dupuytren.

Epidemiologia: mais comum em homens, mais de 60 anos, caucasianos, etilista crônico, pacientes 
em uso de anticonvulsivantes.
Fases: Fase proliferativa, fase involutiva e fase residual.

Tratamento: fasciectomia parcial, técnica palma aberta ou fasciectomia total.

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

R: Diagnóstico: Rizartrose 

Classificação de Eaton: tipo IV

Tratamento: Ressecção do trápezio + tenoartroplastia ou apenas a ressecção do trápezio.

(1,0 ponto) 

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

R: Diagnóstico: Fratura do polo proximal do escafoide.

Tratamento: Cirúrgico  - fixação com parafuso de Hebert canulado ou CCS via dorsal percutâneo.

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico: Doença de Kienbock.

Classificação de Lichtman: tipo II (apenas esclerose sem colapso do semilunar).

Tratamento: osteotomia de encurtamento do radio com ou sem enxerto vascularizado abaixo do quarto
compartimento extensor.

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico: fratura do radio distal.

Classificação AO: tipo A3 (extrarticular com cominuição dorsal)

Tratamento: Redução aberta e fixação com placa bloqueada de ângulo fixo ou redução fixação percutânea
com fios.

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico: Lesão dos tendões flexores superficial e profundo do terceiro dedo.

Localização: Lesão na zona II de Verdan.

Tratamento: Tenorrafia primária do flexor profundo.

Complicações: Infecção, aderência e reruptura.
(1,0 ponto)

Goiânia, 16 de dezembro de 2019.


