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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 20 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 01h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 00h30. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 
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ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
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Transplante de Fígado – Cirurgia do Aparelho Digestivo 
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Paciente feminina, de 32 anos, previamente hígida, dá entrada em pronto-socorro por quadro de icterícia associada à 
colúria e hipocolia fecal. Marido refere que a paciente vinha em investigação ambulatorial de tal quadro há cerca de 3 
semanas, quando o mesmo teve início após utilização de albendazol para tratamento de verminose. Um parceiro 
extraconjugal refere, em segredo, que ela talvez tenha também utilizado drogas ilícitas. 
Exame físico: 
Regular estado geral, corada, hidratada, afebril, ictérica 3+/ 4+, eupneica. 
Neurológico: Contactuante, orientada, Pontuação na escala de Glasgow 15. 
Cardiovascular: murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem 
sopros, FC = 86bpm, FR = 24 irpm, PA = 108x64 mmHg. 
Abdome: flácido, dor à palpação de hipocôndrio direito, fígado e baço não palpáveis. 
Pele e anexos: ausência de lesões cutâneas. 
Resultados dos exames laboratoriais: 
Hb: 13,6; Ht: 38,2; Leuc: 6800; Plaq: 195.000; Cr: 0,9; Ur: 35; TGO: 2560; TGP: 2387; BT / BD: 19,6 / 18,2; FA: 194; GGT: 162; 
INR: 3,8; Na / K: 139 / 4,1; Glicose: 89; Fator V: 12%; Sorologias para hepatite A, B e C: negativas. 
Foi realizado ultrassom de abdômen superior, que mostrou ausência de sinais de hepatopatia crônica, ausência de 
dilatação de vias biliares intra ou extra-hepáticas, ausência de colelitíase ou coledocolitíase. Pâncreas e baço de aspecto 
habitual. 

Considerando as informações fornecidas, seria indicado transplante hepático para essa paciente? 
 
(A) Sim, pois a paciente apresenta hepatite fulminante, com base nos critérios de Clichy. 
(B) Sim, pois a paciente apresenta hepatite fulminante, com base nos critérios de O’Grady. 
(C) Sim, porém, pela suspeita de utilização de substâncias ilícitas, não é possível realizar o transplante segundo a legislação 

brasileira atual. 
(D) Não, pois a paciente não preenche critério para hepatite fulminante. 
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O Everolimus é uma das medicações utilizadas para imunossupressão do transplante hepático. Seu mecanismo de ação é: 
 
(A) Inibidor do mTOR (alvo da rapamicina nos mamíferos). 
(B) Inibidor global de citocinas. 
(C) Inibidor da calcineurina. 
(D) Inibidor da síntese de purinas. 
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Paciente submetido a transplante hepático ortotópico de fígado, com doador falecido, apresentou elevação de enzimas 
hepáticas no 8º dia de pós-operatório. Investigação complementar demonstrou presença de rejeição celular aguda grave 
(Escore 8/9 de Banff) em biópsia percutânea do enxerto. O paciente foi submetido a tratamento com pulsoterapia de 
metilprednisolona (1 g por dia por 3 dias), porém manteve enzimas elevadas ao cabo desse tratamento. Foi realizada nova 
biópsia percutânea do enxerto, mostrando rejeição celular aguda córtico-resistente. Qual a conduta mais adequada nessa 
situação? 
 
(A) Introdução de rituximabe. 
(B) Introdução de azatioprina. 
(C) Introdução de timoglobulina. 
(D) Indicar retransplante hepático. 
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Paciente com cirrose secundária a CEP (colangite esclerosante primária), escore de CHILD B9 e de MELD-Na 22, apresenta 
lesão 2,1 cm com classificação de LIRADS-M em segmento IVA em ressonância magnética de abdômen. O diagnóstico 
histopatológico mostrou que se trata de colangiocarcinoma intra-hepático. O nível sérico de CA 19-9 é de 12 ng/mL. Tendo 
em vista os tratamentos disponíveis no Brasil, qual a conduta mais adequada para esse caso? 
 
(A) Hepatectomia esquerda. 
(B) Transplante hepático com doador falecido. 
(C) Transplante hepático com doador vivo. 
(D) Quimioterapia paliativa. 
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Durante realização de transplante hepático com doador falecido. É observada trombose extensa de tronco de veia porta, 
com calcificação e impossibilidade de obtenção de fluxo sanguíneo nessa topografia. O cirurgião opta, assim, pela 
realização da técnica mostrada na figura a seguir, utilizando um enxerto de veia ilíaca de doador falecido. 
 

 
 
Qual é essa técnica? 
 
(A) Hemitransposição cavo-portal. 
(B) Anastomose reno-portal. 
(C) Anastomose com veia mesentérica superior. 
(D) Anastomose com colateral de grande calibre. 
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Paciente cirrótico devido à infecção crônica por esteato-hepatite não-alcóolica (NASH), escore de Child B7 e MELD-Na de 
12, apresenta nódulo hepático hipervascular com wash-out de 2,6 cm em segmento VI em tomografia computadorizada 
trifásica com contraste endovenoso (LIRADS-V), além de outro nódulo com características semelhantes de 2,4 cm no 
segmento II, ambos sem invasão de estruturas vasculares. Sua alfa-fetoproteína sérica é de 1536 ng/mL. Com base nos 
tratamentos disponíveis em nosso país, qual a conduta mais adequada nesse caso? 
 
(A) Segmentectomia regrada de segmento VI e segmentectomia lateral esquerda. 
(B) Transplante hepático com doador falecido. 
(C) Quimioembolização transarterial. 
(D) Quimioterapia paliativa. 
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Paciente com MELD-Na 23 apresenta ascite de grande volume, sem melhora com diuréticos em dose máxima e dieta 
hipossódica, com sódio urinário baixo, sendo necessária a realização de paracentese de alívio de repetição a cada 15 dias. 
Para esse paciente, foi solicitada situação especial por ascite refratária, a qual foi deferida na Câmara Técnica. Qual passa a 
ser o MELD-Na de lista desse paciente no Estado de São Paulo? 
 
(A) 20 
(B) 24 
(C) 29 
(D) 40 
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Durante realização de Cirurgia de Bancada (Back Table), é notada uma variação anatômica arterial no enxerto hepático, 
mostrada na foto a seguir. 

 

Qual é essa variação? 
 

(A) Artéria hepática esquerda acessória proveniente da artéria gástrica esquerda. 
(B) Artéria hepática direita acessória proveniente da artéria mesentérica superior 
(C) Artéria hepática direita acessória proveniente diretamente da aorta. 
(D) Tronco hepatomesentérico. 
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Sobre doadores pós-parada cardíaca (DCD, do inglês, Donation after Cardiac Death), é correto afirmar: 
 
(A) A utilização desse tipo de doador tem aumentado nos últimos anos, inclusive no Brasil, em virtude do cenário atual de 

escassez de órgãos para transplante. 
(B) Alguns estudos mostram uma incidência maior de complicações biliares nos casos de transplante hepático em 

comparação a enxertos provenientes de doadores com morte encefálica. 
(C) A classificação de Maastricht é utilizada para se estimar a probabilidade de familiares autorizarem esse tipo de doação. 
(D) Trata-se de uma modalidade de doador concebida em países do extremo oriente asiático para compensar a relativa 

escassez de doadores com morte encefálica nessa região. 
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Uma paciente de 46 anos apresenta hepatopatia crônica associada à trombose crônica idiopática de veia porta com 
transformação cavernomatosa. Nega antecedente de hemorragia digestiva, ascite ou encefalopatia. É classificada como 
Child A5 e apresenta escore de Meld-Na de 6. Tem se queixado de dor em cólica pós-brandial recorrente no hipocôndrio 
direito, com diversas passagens por serviços de pronto-socorro para analgesia. Em uma dessas passagens, realizou 
ultrassom de abdômen superior que evidenciou cálculo móvel de 2 cm em vesícula biliar, sem dilatação de vias biliares 
intra ou extra-hepáticas. A paciente é assim encaminhada para o ambulatório devido ao diagnóstico de colelitíase com os 
exames laboratoriais a seguir: 
Hb: 12,8; Leuc: 7921; Plaq: 227.000; Cr: 0,75; Ur: 28; TGO: 26; TGP: 14; BT / BD: 0,28 / 0,17; FA: 101; GGT: 127; INR: 0,91; 
Na / K: 136 / 3,9; Glicose: 92. 
Qual a conduta mais adequada nesse caso? 
 
(A) Recomendar tratamento conservador, uma vez que o risco cirúrgico para realização de colecistectomia eletiva é 

proibitivo, em razão da hepatopatia crônica com trombose de veia porta. 
(B) Indicar colecistectomia videolaparoscópica eletiva. 
(C) Indicar colecistectomia eletiva, que deve ser realizada obrigatoriamente por via aberta, por conta da hepatopatia 

crônica. 
(D) Listar a paciente para transplante hepático, visto que o transplante trataria tanto a hepatopatia crônica quanto a 

colelitíase. 
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A figura a seguir mostra um passo cirúrgico realizado durante uma captação de fígado de um doador falecido. 
 

 
 

Qual passo é esse? 
 
(A) Lavagem da via biliar. 
(B) Abertura da veia cava inferior. 
(C) Canulação da aorta infra-renal. 
(D) Canulação do sistema portal. 
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As figuras a seguir mostram a tomografia de um paciente com cirrose hepática listado para transplante. Durante a 
realização do transplante com doador falecido, nota-se um fluxo sanguíneo muito baixo na veia porta após sua secção, 
insuficiente para revascularização do enxerto. 
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Qual estratégica cirúrgica mais adequada nesse caso? 
 
(A) Ligadura de veia renal esquerda. 
(B) Arterialização portal. 
(C) Reduzir o volume do enxerto hepático através de segmentectomia lateral esquerda. 
(D) Priorizar o paciente em fila de transplante para obtenção de um enxerto de menor tamanho. 
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No tocante às soluções de preservação utilizadas em captações de fígado, qual das alternativas contém uma solução que 
pode ser classificada como “extracelular”, por reproduzir o meio extracelular com concentrações elevadas de sódio e baixas 
de potássio? 
 
(A) Solução de Euro-Collins. 
(B) Solução da Universidade de Wisconsin. 
(C) Solução de Belzer. 
(D) Solução de HTK (histidina-triptofano-cetoglutarato). 
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A polineuropatia amiloidótica familiar, também conhecida como amiloidose associada à transtirretina, é uma doença 
hereditária, rara e progressiva que atinge o sistema nervoso periférico. Sua apresentação clínica pode variar de acordo com 
o tipo de mutação genética causadora da doença. Assinale a alternativa contendo a mutação responsável pelo “fenótipo 
português”, que apresenta melhor prognóstico para tratamento com transplante hepático: 
 
(A) Phe64Leu. 
(B) Val30Met. 
(C) Glu89Gln. 
(D) Ile68Leu. 
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Paciente masculino de 55 anos é submetido a transplante hepático intervivos com lobo direito (peso 752 g) devido à cirrose 
de etiologia alcoólica com hipertensão portal e shunts portossistêmicos. Após revascularização venosa e arterial do 
enxerto, no intraoperatório, são medidos a pressão venosa e o fluxo sanguíneo na veia porta, que se mostram em 22mmHg 
e 2,1L/min, respectivamente. Das alternativas a seguir, qual contém uma conduta que deve ser adotada nesse momento? 
 
(A) Ligadura de shunts portossistêmicos. 
(B) Ligadura de artéria esplênica. 
(C) Ligadura de veia renal esquerda. 
(D) Priorizar paciente em fila para retransplante hepático. 
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Paciente feminina de 38 anos, com hepatopatia crônica devido à doença de Wilson e em lista de transplante, dá entrada 
em pronto-socorro queixando-se de aumento progressi 
vo de volume abdominal, oligúria e piora de icterícia. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, desidratada 
1+/4+, ictérica 4+/4+, eupneica, compactuante, orientada em tempo e espaço, com abdômen ascítico e edema de 
membros inferiores 2+/4+ bilateralmente. Sinais vitais – pressão arterial 114/64mmHg, frequência cardíaca 72 bpm, 
frequência respiratória 17 irpm Saturação de O2 96% ar ambiente, temperatura: 36,3°C. Os exames laboratoriais são 
mostrados a seguir, perfazendo MELD-Na 38: 

 

 
 
Qual o diagnóstico nesse caso? 
 
(A) Insuficiência hepática aguda 
(B) Insuficiência hepática crônica agudizada grau 1. 
(C) Insuficiência hepática crônica agudizada grau 2. 
(D) Insuficiência hepática crônica agudizada grau 3. 
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A paciente da questão 16 é internada em UTI, porém, no dia seguinte, apresenta hematêmese de grande monta e choque 
hemorrágico. A mesma é intubada para proteção de vias aéreas, sendo iniciado uso de droga vasoativa em dose alta após 
manutenção do choque, apesar de expansão volêmica e transfusão de hemoderivados. Endoscopia digestiva alta mostra 2 
cordões varicosos de grosso calibre com sangramento ativo importante, sendo necessária a passagem de balão de 
sengstaken-blakemore. Exames laboratoriais mostram MELD-Na de 46. Qual a conduta mais adequada nesse momento? 
 
(A) Priorizar paciente em lista para transplante hepático de emergência. 
(B) Ativar a paciente em lista com base no MELD-Na atual da mesma. 
(C) Inativar paciente em lista, manter cuidados intensivos e observar evolução do caso. 
(D) Paliar o caso imediatamente devido à sua gravidade. 
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Paciente de 64 anos, cirrótico por infecção crônica por vírus da hepatite C e em lista de transplante de fígado, é internado 
devido ao diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Apesar do tratamento com vasopressores esplâncnicos e albumina, o 
paciente evolui com oligúria, aumento persistente de creatinina / ureia, hipervolemia e hipercalemia refratária, sendo 
indicada terapia renal substitutiva. Após 3 semanas com uso de diálise intermitente, o paciente ainda se encontra em lista 
para transplante de fígado. Nessa situação, deve-se: 
 
(A) Manter o paciente em lista para fígado isolado. 
(B) Indicar transplante duplo fígado-rim, porém deve-se primeiro realizar o transplante de fígado e, após o paciente se 

recuperar desse procedimento, listar paciente para transplante de rim 
(C) Indicar transplante duplo fígado-rim, porém, deve-se primeiro realizar o transplante de rim e, após o paciente se 

recuperar desse procedimento, realizar o transplante hepático. 
(D) Indicar transplante duplo fígado-rim concomitante. 
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Paciente masculino, de 48 anos e 95 kg de peso, é submetido a transplante hepático intervivos devido à cirrose hepática 
por NASH (esteato-hepatite não-alcoólica). Em exame de tomografia de abdômen pré-operatório, é observado fígado de 
aspecto cirrótico, sem evidências de trombose de veia porta ou circulação colateral. O enxerto de fígado esquerdo foi 
obtido de sua irmã de 35 anos, pesou 558g e não apresentava variações anatômicas biliares. O procedimento foi realizado 
sem intercorrência, e o enxerto apresentou bom aspecto após revascularização. No 1º dia de pós-operatório, o paciente é 
extubado e é desligada droga vasoativa. Nos dias subsequentes, o paciente evolui com aumento progressivo de bilirrubina 
sérica, ascite e alargamento de INR. No 8º dia de pós-operatório, observam-se valores de bilirrubinas totais de 12,8 mg/dL, 
INR de 2,3 e drenagem de 2,6 L de líquido ascítico claro por dreno abdominal. Ultrassom doppler mostra presença de fluxo 
arterial, portal e em veias hepáticas média e esquerda, com ausência de dilatações de vias biliares. Qual o diagnóstico mais 
provável nesse caso? 
 
(A) Síndrome de roubo de fluxo. 
(B) Síndrome de small for size. 
(C) Síndrome de fígado tóxico. 
(D) Síndrome de Budd-Chiari aguda. 
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Paciente feminina de 32 anos é submetida a transplante hepático com doador falecido e derivação biliodigestiva por cirrose 
secundária a colangite esclerosane primária. O MELD-Na fisiológico da paciente era de 16, e ela tinha situação especial por 
colangite de repetição. O procedimento se dá sem intercorrências. No 4º dia de pós-operatório, já na enfermaria, a 
paciente apresenta elevação importante de bilirrubinas e enzimas hepáticas (AST / ALT), que até então vinham em declínio. 
Ultrassom doppler é realizado, com achados dentro da normalidade. Para imunossupressão, a paciente vem usando 
reciclagem de corticoide e de tacrolimus, com nível sérico dos últimos 2 dias de 1,8 e 2,6 ng/mL. Qual o diagnóstico mais 
provável nesse caso? 
 
(A) Disfunção precoce de enxerto. 
(B) Rejeição celular aguda. 
(C) Estenose de anastomose biliodigestiva. 
(D) Doença hepática veno-oclusiva. 
 
 




