
Resumo de Artigos
Luís Cláudio Pandini

106

Vol. 30
Nº 1

Rev bras Coloproct
Janeiro/Março, 2010

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO _________________________________________

JORGE  FAYAD

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. Rev bras Coloproct, 2010;30(1): 106.

1. Qual das seguintes afirmações está correta em
relação a angiodisplasia de cólon?

A. Fulguração da angiodisplasia deve ser re-
alizado durante uma colonoscopia eletiva
independente da história de sangramento
anterior.

B. O sangramento da angiodisplasia é mais
comum no lado esquerdo no paciente
idoso

C. Uma angiografia normal durante um
sangramento ativo exclui angiodisplasia
como causa da hemorragia.

D. As angiodisplasias variam de 1,5 a 2 mm
e histologicamente são caracterizadas por
capilares dilatados e tortuosos localizados
na lamina própria.

2. Quando comparamos o uso da clorexidina al-
coólica com a solução de iodopovidona na
antissepsia de procedimentos cirúrgicos abdomi-
nais, podemos afirmar que a clorexidina:

A. Apresenta melhor proteção que a solu-
ção de iodopovidona, mas apenas nas in-
fecções superficiais da parede.

B. Apresenta melhor proteção que a solu-
ção de iodopovidona em todos os sítios
cirúrgicos, na parede e na cavidade.

C. Apresenta melhor proteção que a
iodopovidona na parede abdominal super-
ficial e profunda, mas não na cavidade ab-
dominal.

D. É inferior à iodopovidona no que se refe-
re à proteção da parede abdominal.

3. O agente etiológico e a droga de primeira linha
para o tratamento da colite pseudomembranosa
são, respectivamente:

A. Clostridium difficile e Ciprofloxacino
B. Chlamydia tracomatis e Metronidazol
C. Clostridium difficile e Metronidazol
D. Haemophilus ducreyi e Metronidazol

4. Em relação à doença diverticular do sigmóide,
todas as afirmativas são corretas, exceto:

A. O acesso vídeo-laparoscópico está con-
tra-indicado, devido a aderências que im-
possibilitam a ressecção sigmoideana.

B. Uma cistografia é particularmente útil nos
casos suspeitos de fístula colo-vesical não
demonstrada no enema baritado.

C. Na diverticulite aguda complicada, encon-
tra-se maior gravidade nos casos classifi-
cados como Hinchey IV.

D. Estima-se que de 10 a 25% dos pacientes
portadores de doença diverticular irão
desenvolver um quadro de diverticulite
aguda.


