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1 - Código de inscrição: 70002219  

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 40 

Detalhamento do recurso: Somente a alternativa III está correta. Pois de acordo com Espen 

2006, a Nutrição Enteral Precoce deve ser instituída antes de 24 horas após admissão ou 

evento traumático; de acordo com Aspen 2007, entre 24h e 48h após a cirurgia ou lesão e 

Diten 2011 entre 24h e 48h após admissão na UTI, sendo assim a alternativa II, possui 

informação incompleta (incorreta), induzindo o candidato ao erro. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO 

 

2 - Código de inscrição: 70002219  

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 39 

Detalhamento do recurso: A alternativa considerada certa pela banca, não considera a 

possibilidade de nutrição enteral via pós pilórica, dando a entender que a via gástrica seria a 

única forma de nutrir o paciente. Pois,  a sonda via entérica seria uma alternativa para a 

gastroparesia, o que não levaria a agravamento do estado de desnutrição.  

Resposta ao recurso:  INDEFERIDO: independente do posicionamento da sonda enteral, a 

gastroparesia é avaliada pelo volume residual gástrico e os protocolos clínicos sugerem 

redução do volume ou interrupção da dieta na vigência de altos volumes residuais. 

 

3 - Código de inscrição: 70000075 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição  

Código do programa: 1397 

http://www.unifesp.br/


Número da questão: 28 

Detalhamento do recurso: No item III, a abreviação da ferramenta não está correta. Em 

nenhum livro ou artigo é utilizada a abreviação ANSG e sim ASG, inclusive no livro da Lilian 

Cuppari. 

Resposta ao recurso:  INDEFERIDO 

 

4 - Código de inscrição: 70001370 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição  

Código do programa: 1397 

Número da questão: 29 

Detalhamento do recurso: Inicialmente, a questão se apresenta formulada de maneira pouco 

explicativa, não detalhando na afirmativa III "maior saciedade" em relação ao quê.  

Além disto, segundo a literatura, as fibras insolúveis proporcionam saciedade tanto devido ao 

volume que ocupam no bolo alimentar quanto por proporcionarem grande mastigação e 

estímulo das secreções gástrica e salivar, que exercem efeito direto sobre o hipotálamo, 

produzindo sensação de saciedade. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO 

 

5 - Código de inscrição: 70001370 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 38 

Detalhamento do recurso: O Propofol está relacionado a uma complicação chamada síndrome 

de infusão de propofol, na qual este medicamento na realidade acaba por inibir a produção de 

energia intracelular, ao inibir o transporte de ácidos graxos de cadeia longa para dentro da 

célula, bem como apresentar efeitos inibitórios sobre a cadeia respiratória mitocondrial. Deste 

modo, o Propofol não parece ser uma importante fonte de energia. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO. A questão não se refere a prescrição de medicamentos, 

mas ao conhecimento sobre o teor lipíco da medicação que fornece calorias a serem 

consideradas na terapia nutricional do paciente crítico (1 ml de Propofol contém 0,1 g de 

lipídios, ou seja, 1,1 Kcal).  

 

6 - Código de inscrição: 70001370 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 54 



Detalhamento do recurso: Nesta questão, o enunciado solicita apenas qual das alternativas 

apresenta funções do fígado. Deste modo, como as alternativas B e E apresentam de forma 

correta funções realizadas pelo fígado, estas alternativas respondem ao enunciado e devem 

ser consideradas corretas.  

Assim, a questão apresenta mais de uma alternativa certa. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO 

 

7 - Código de inscrição: 70002412 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Envelhecimento – 

Nutrição 

Código do programa: 1317 

Número da questão: 38 

Detalhamento do recurso: Considero que não seja uma questão especifica pertinente a área de 

nutrição. Pois nutricionistas não podem prescrever medicamentos de acordo com o código de 

ética que regulamenta a profissão. Em segundo lugar a questão afirma que o propofol constitui-

se uma fonte importante de energia, entretanto segundo a Anvisa: "Propofol é um medicamento  

indicado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos. Isto 

significa que  faz com que o paciente fique inconsciente ou sedado durante operações cirúrgicas 

ou outros procedimentos. Pode também ser usado para a sedação de pacientes adultos 

ventilados que estejam recebendo cuidados de terapia intensiva. Pode também ser usado para 

sedação consciente para procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico." (Fonte: Anvisa) 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO. A questão não se refere a prescrição de medicamentos, 

mas ao conhecimento sobre o teor lipíco da medicação que fornece calorias a serem 

consideradas na terapia nutricional do paciente crítico (1 ml de Propofol contém 0,1 g de 

lipídios, ou seja, 1,1 Kcal).  

 

8 - Código de inscrição: 70000994 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Nutrição 

Código do programa: 1421 

Número da questão: 38 

Detalhamento do recurso: O nutricionista não tem formação técnica para avaliar os 

medicamentos e afirmar sobre suas aplicabilidades. Segundo o conselho federal de 

nutricionistas: 

http://www.cfn.org.br/index.php/cfn-divulga-recomendacao-sobre-suplementos-nutricionais/ 

Desta forma, não cabe ao nutricionista prescrever uma medicação de prescrição de energia, pois 

não faz parte da sua formação profissional. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO. A questão não se refere a prescrição de medicamentos, mas 

ao conhecimento sobre o teor lipíco da medicação que fornece calorias a serem consideradas 

na terapia nutricional do paciente crítico (1 ml de Propofol contém 0,1 g de lipídios, ou seja, 1,1 

Kcal).  



 

9 - Código de inscrição: 70001804 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia - Nutrição 

Código do programa: 1393 

Número da questão: 35 

Detalhamento do recurso: A questão deu como alternativa correta a D. No entanto, verifica-se 

que está correta também a alternativa A, assim disposta :"O uso de formulações específicas para 

estes pacientes é sempre necessário". Ora, no caso de doenças renais, tanto aguda quanto 

crônica, se faz uso de fórmulas especiais. Ademais, a questão foi branda, tendo em vista que não 

especificou o tratamento feito paciente ( de hemodiálise ou conservador), informação essa 

necessária para o desenvolvimento da questão. Portanto, tendo em vista o enunciado 

demasiadamente  brando, acabou por prejudicar o candidato na resolução da questão, 

devendo-se essa ser anulada. 

Resposta ao recurso:  INDEFERIDO. A questão se refere a terapia nutricional enteral de 

PACIENTES CRÍTICOS com insuficiência renal, todos os guidelines / diretrizes, recomendam 

formulações hiperproteicas para pacientes críticos, independente da função renal. Além disso, 

o uso de formulações específicas para doença renal não se aplica a pacientes críticos. 

 

 

10 - Código de inscrição: 70000083 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 35 

Detalhamento do recurso: A resposta correta  D "Recomenda-se a oferta calórica de 25-

30Kcal/Kg de peso atual/dia e proteica de 1,2-2,0g/Kg de peso atual/dia" é verdadeira, 

entretanto, a  alternativa A "O uso de formulações específicas para estes pacientes é sempre 

necessário" também é correta, pois como exposto pela frase, os pacientes críticos adultos com 

insuficiência renal, dependendo do tratamento (Hemodiálise ou diálise peritoneal) necessitarão 

de formulações específicas, principalmente em relação a proteína. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO. A questão se refere a terapia nutricional enteral de 

PACIENTES CRÍTICOS com insuficiência renal, todos os guidelines / diretrizes, recomendam 

formulações hiperproteicas para pacientes críticos, independente da função renal. Além disso, 

o uso de formulações específicas para doença renal não se aplica a pacientes críticos. 

 

 

 

 


