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1 - A formação de uma hérnia perineal após cirur-
gia de ressecção abdominoperineal do reto, está
mais freqüentemente associada a:

A. Radioterapia prévia.
B. Quimioterapia pós-operatória.
C. Não fechar o peritônio pélvico.
D. Não suturar o períneo.
E. Exérese do cóccix.

2 - Em relação às manifestações extra-intestinais
articulares na doença inflamatória intestinal, po-
demos afirmar que:

A. São o segundo tipo mais comum de manifesta-
ção extra-intestinal, perdendo apenas para as
cutâneas.

B. São mais comuns em homens que em  mulhe-
res.

C. Na doença de Crohn, pacientes com compro-
metimento colônico estão em risco maior do que
aqueles com doença isolada do delgado.

D. As artrites precisam ser confirmadas com  a
positividade do fator LE e anticorpo  antinuclear.

E. Essas artropatias estão sempre associadas  à ati-
vidade da doença.

3 - A respeito da doença de Paget perianal pode-
mos afirmar que:

A. É mais comum em homens que em mulheres.
B. Tem alta prevalência em homossexuais mascu-

linos jovens.
C. O sintoma clínico mais importante é prurido

intratável.
D. Não costuma se associar a malignidades.
E. É uma neoplasia de crescimento local, não apre-

sentando metástases.

4 - Ainda em relação à doença de Paget perianal é
possível dizer, sobre o seu tratamento, que:

A. A curetagem seguida de eletrocauterização está
indicada quando não há invasão.

B. O ácido tricloroacético a 90% costuma reduzir a
carga viral de papilomas vírus e diminuir a lesão.

C. O tratamento combinado de radio e quimioterapia
constitui a abordagem ideal para os tumores
invasivos.

D. A ressecção local seguida de radioterapia é o tra-
tamento de escolha para os casos com invasão.

E. A ressecção abdominoperineal é o tratamento ini-
cial de escolha para os pacientes com invasão.


