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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Em relação às traqueostomias e cricoidostomias, julgue os itens

Com relação às técnicas cirúrgicas de Caldwell-Luc e de Linch,

a seguir.

julgue os itens seguintes.

51

63

52

As intubações prolongadas em UTI são as principais

A cirurgia de Caldwell-Luc é o acesso ao seio maxilar, via

indicações de traqueostomias.

fossa canina, por meio de uma incisão na mucosa do sulco

A cricotireoidostomia apresenta mínimo risco de estenose

gengivolabial.

infraglótica em crianças.

64

A cirurgia de Linch é o acesso ao seio esfenoidal por meio de
uma incisão cutânea entre o canto interno da órbita e a

Acerca de leucoplasias e liquens orais, julgue os itens a seguir.

sobrancelha.
53

A maioria das leucoplasias bucais é benigna, ocorrendo sua
transformação maligna em uma faixa de 1% a 17% ao longo da

Considere que um paciente com 60 anos de idade, com história de
dor na face à esquerda, apresente obstrução nasal e dor em região

vida do indivíduo.

do segundo molar superior ipsilateral, epistaxe esporádica, trismo
54

O líquen plano pode apresentar-se em forma de placa,

e epífora constante. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens

diferenciando-se, em geral, da leucoplasia devido ao fato de

subsequentes.

esta ser simétrica e de distribuição bilateral.
Acerca dos tumores benignos que ocorrem na cavidade nasal,

65

atingiu o masseter.

julgue os seguintes itens.
66
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Trata-se de tumor de boca, com grande extensão lateral, que

É necessário que se realize, imediatamente, uma ressonância

O potencial vascular e fibroso do angiofibroma juvenil septal

nuclear magnética de face, a fim de que sejam localizadas as

é invariável.

estruturas adjacentes.

A maioria dos papilomas invertidos surge da parede lateral da

67

cavidade nasal, sendo comum um envolvimento secundário dos

O lacrimejamento constante pode ser devido à extensão nasal
anterior do tumor.

seios maxilar e etmoidal.
68
57

Quando não se resseca o papiloma invertido adequadamente,

Nesse caso, a realização de tomografia computadorizada não
favorece o estadiamento.

sua taxa de recidiva é alta, podendo chegar a mais de 40%.
Em relação às neoplasias malignas da boca e dos lábios, julgue os
Com relação aos tumores malignos da cavidade nasal, julgue os

itens que se seguem.

itens que se seguem.
69
58

O tipo histológico mais comum desses tumores é o

solar, sendo o carcinoma basocelular o tipo histológico mais

adenocarcinoma.
59

Paciente

com

A maioria dos cânceres de lábio está relacionada à exposição

comum.
melanoma,

diagnosticado

e

tratado

70

cirurgicamente, não necessita de acompanhamento médico

O tipo morfológico exofítico tende a evoluir para metástases
tardiamente.

constante, devido à baixa taxa de recorrência dessa doença.
71

Quanto à fascíite cervical, julgue os itens subsequentes.
60

61

62

pode apresentar crostas recorrentes em área leucoplásica por
alguns anos, antes de evidência de infiltração.

A etiologia da fascíite cervical está ligada às infecções
dentárias e faríngeas.

O câncer de lábio tende a ter uma história lenta: o paciente

72

Chega a mais de 90% a taxa de cura para T1 e T2 de lábio,

A taxa de mortalidade associada a essa doença pode ser tão

sem evidência de pescoço comprometido, quando tratados

alta quanto a taxa de mortalidade associada à mediastinite.

adequadamente com cirurgia.

Os principais agentes infecciosos dessa patologia são bactérias
gram-positivas.
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73

O trígono retromolar é o local mais comum dos tumores
malignos da cavidade oral.
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As alterações genéticas relacionadas aos carcinomas epidermoides
de cabeça e pescoço incluem a hiperexpressão de oncogenes ou a
diminuição da expressão de genes supressores de tumor. Com
relação a esse assunto, julgue os próximos itens.
74

O aumento da expressão do receptor de fator de crescimento
epidérmico (EGFR) está associado ao melhor prognóstico do
carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço.

75

Alterações em genes supressores como o p16 e TP53 são
consideradas eventos iniciais no processo de tumorigênese de
cabeça e pescoço.

76

O gene erbB2, também denominado neu ou Her-2, com
expressão aumentada, é fator de proteção para o
desenvolvimento de tumores de cabeça e pescoço.

Considere que um paciente se queixe de dor esporádica na face
esquerda, durantes os últimos 2 anos, e história antiga de rinopatia;
e que, ao exame de tomografia computadorizada de seios
paranasais, sejam obtidas imagens sólidas ou, aparentemente,
metálicas no interior do seio maxilar esquerdo. Com relação ao
diagnóstico desse paciente, julgue os itens que se seguem.
77

Trata-se de caso de carcinoma de seio paranasal,
provavelmente do tipo espinocelular.

78

Trata-se de processo infeccioso causado por fungo.

Quanto à otalgia reflexa nos tumores da hipofaringe, julgue os
seguintes itens.
79

A otalgia reflexa tem relação com ramos sensitivos do nervo
glossofaríngeo.

Em relação ao carcinoma epidermoide e à hipótese de campo de
cancerização de Slaughter, julgue os próximos itens.
88

Essa hipótese baseia-se na ocorrência de tumores múltiplos,
que é mais frequente em áreas expostas ao tabaco.

89

Essa hipótese baseia-se na origem clonal e na possibilidade de
metástases dos tumores de boca.

Com o maior controle locorregional do carcinoma epidermoide das
vias aerodigestivas superiores, o surgimento de múltiplos tumores
primários apresenta impacto na sobrevida dos doentes. Com relação
a esse assunto, julgue os itens a seguir.
90

A pan-endoscopia periódica encontra poucos achados
positivos, e seu custo-benefício é questionável.

91

Os tumores primários de laringe não estão associados a um
segundo tumor primário no pulmão.

O cirurgião de cabeça e pescoço deve conhecer os conceitos básicos
de radiobiologia. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.
92

Os raios X são exemplo de onda eletromagnética; o feixe de
elétrons é exemplo de radiação corpuscular.

93

O efeito da radiação decorre, totalmente, de sua interação
direta com o RNA da célula tumoral.

94

O princípio dos quatro Rs que fundamenta o fracionamento
refere-se ao reparo, redistribuição, repopulação e
reoxigenação.

Quanto ao tumor parotídeo de Warthin, julgue os próximos itens.

80

A otalgia reflexa tem relação com o ramo interno do nervo
laríngeo superior, gânglio jugular e nervo auricular.

95

É denominado nódulo quente da parótida, devido à sua
reconhecida capacidade de captar intensamente o tecnésio.

81

A otalgia reflexa tem relação com o ramo do nervo recorrente,
gânglio petroso e corda do tímpano.

96

Responde por cerca de 10% a 15% dos tumores da parótida,
sendo o quarto tipo mais frequente entre as neoplasias benignas
das glândulas salivares.

97

É bilateral em 10% dos casos, sendo a multifocalidade um
achado frequente; é caracteristicamente assintomático,
ocorrendo, geralmente, em homens caucasianos e, raramente,
em indivíduos da raça negra.

Com relação à cirurgia craniofacial, julgue os itens a seguir.
82

Em casos de cirurgia craniofacial, a radioterapia é
contraindicada, devido ao alto risco de necrose óssea.

83

A invasão da dura-máter não é contraindicada nesse tipo
de cirurgia.

84

A fístula liquórica pode ser diagnosticada por meio da
dosagem da betatransferrina no líquido suspeito.

Entre as laringectomias parciais, a laringectomia parcial
supracricoidea é bastante viável também em situações de resgate.
Quanto a esse tipo de laringectomia, julgue os itens que se seguem.
85

Para a indicação desse tipo de laringectomia, é condição que
as duas aritenoides sejam preservadas.

86

São pontos de reparo para a reconstrução a cartilagem
cricoidea e o osso hioide.

87

A invasão maciça do espaço pré-epiglótico não contraindica
esse procedimento cirúrgico.
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Quanto à embriologia da glândula tireoide, julgue os itens a seguir.
98

O lobo piramidal representa resquício do ducto tireoglosso, o
qual, normalmente, desaparece por volta da 10.ª semana de
gestação.
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Em torno da 7.ª semana de gestação, a tireóide adota sua
posição anterior à traqueia, começando a funcionar por volta
do terceiro mês, quando são achados os primeiros folículos que
contêm coloide.

100

A tireóide adota a forma bilobada em torno da 26.ª semana de
gestação, recebendo, em sua constituição, células do tubo
intestinal primitivo.
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