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Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 2080955 

CARGO Enfermeiro – 40h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/04/2021 15:34 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A portaria de número 4279/2010 a qual consta no enunciado da questão, 
conforme MS, estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à 
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Não definindo desta forma 
compromissos com as prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 
saúde  conforme solicita o enunciado. Desta forma, não há gabarito correto 
para a questão. 
As portarias que estabelece sobre o Pacto pela saúde é a  Portaria GM/MS nº 
399, de 22 de fevereiro de 2006 e a que estabelece sobre pacto pela vida e 
pacto pela gestão é a Portaria GM/MS nº 699, de 30 de março de 2006. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2720
/2080955/eec7edd7544122403dda374413658317.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o anexo da 
Portaria 4279/2010, no Brasil, o debate em torno da busca por maior integração 
adquiriu nova ênfase a partir do Pacto pela Saúde, que contempla o acordo 
firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância de aprofundar o 
processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob a forma de 
Rede como estratégias essenciais para consolidar os princípios de 
Universalidade, Integralidade e Equidade, se efetivando em três dimensões: 
''Pacto Pela Vida: compromisso com as prioridades que apresentam impacto 
sobre a situação de saúde da população brasileira''; Pacto em Defesa do SUS: 
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compromisso com a consolidação os fundamentos políticos e princípios 
constitucionais do SUS. Pacto de Gestão: compromisso com os princípios e 
diretrizes para a descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, 
programação pactuada e integrada, regulação, participação social, gestão do 
trabalho e da educação em saúde. 
 
Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/anexos/anexos_prt4279_3
0_12_2010.pdf 
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Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 2082503 

CARGO Telefonista 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/04/2021 14:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O volume de um cubo de 2,5 m de aresta é igual a 15,625 m³. 
Para responder corretamente esse tipo de questão, devemos levar em 
consideração que: 
    O cubo é um sólido geométrico que é composto por três dimensões: altura, 
comprimento e largura; 
    Cada uma das dimensões possui a mesma medida; 
    A medida de um sólido é, em geral, o produto da área de sua base e sua 
altura; 
Com essas informações,  sabemos que a base do cubo é um quadrado, então a 
área da base é igual a área do quadrado, que por sua vez, é igual a medida da 
aresta ao quadrado. Como a aresta é igual a altura (que chamaremos de L), 
teremos: 
 
V = Ab.h 
V = L².L 
V = L³ 
 
Substituindo o valor de L: 
 
V = 2,5³ 
V = 15,625 m³ 
 
Sendo assim a alternativa A também está correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO. O recurso não assiste o candidato. As alternativas foram dadas em 
litro, bastava transformar 15,625 m³ em dm³. Pois, 1 dm³ = 1 litro. Daí, ficaria 15 
625 dm³, ou seja, 15 625 litros.  
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 2082255 

CARGO Médico Clínico Geral – 20h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/04/2021 23:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A cetoacidose diabética pode abrir quadro com sintomas neurológicos 
associados como confusão mental, torpor, e até coma. Sobretudo em casos de 
DM tipo 1, que abrem geralmente em crianças e adolescentes que não 
conseguem manifestar suas queixas e evoluem com tal situação. Apesar de 
menos comum que no Estado Hiperosmotico Hiperosmolar, sintomas 
neurológicos tem prevalência considerável na Cetoacidose diabética, como 
consta em fontes como UpToDate, Whitebook, livro de emergências clínicas da 
USP, e toda demais bibliografia.  
Ainda, em muitos quadros devido à poliuria causada pela Hiperglicemia, o 
volume circulante efetivo pode diminuir e haver uma perda de água livre, 
causando até um estado de Hipernatremia. Em muitos outros casos, é possível 
que a queda do sódio do sangue devido à hiperglicemia que gera um estado 
osmótico que puxa a água das células, se compense com a perda de água livre 
na urina, deixando o sódio em niveis normais. 
Assim, a melhor alternativa que responde a questão seria a alternativa B. 
Caso discordem de troca do gabarito, a mesma deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2720
/2082255/6e6dbecc2851dc7fb56954b3f693e0d2.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a Biblioteca 
Virtual de Saúde, em seu artigo sobre emergências glicêmicas, na CAD temos os 
seguintes parâmetros: sintomas neurológicos raros, sódio sérico, usualmente, 
baixo, potássio sérico alto, normal ou baixo, bicarbonato baixo. Logo, a 
alternativa correta é C 
Fonte: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882997/05-emergencias-
glicemicas.pdf 
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Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 2076670 

CARGO Enfermeiro – 20h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/04/2021 10:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A QUESTÃO 13 
 Uma leve é caracterizada por? 
Primeiro que para saber o tipo de dieta leve seria para que função?para realizar 
um exame? para um pré ou pós operatório? Algumas instituições adotam 
diversas formas de nomenclaturas, nem todas. Dieta leve são dietas que 
requerem uma diminuição da atividade digestiva, farináceos e os espessantes 
são substancias que conferem aumento da viscosidade do alimento, 
aumentando assim a atividade digestiva, a qual não se encaixa na falada dieta 
leve aqui. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois as dietas são nomeadas, de 
acordo com suas funções, logo não trazem especificações para tal.  A Dieta leve 
é conhecida também como semilíquida, caracteriza-se pelas preparações de 
consistência espessada (presença de farináceos ou espessantes artificiais), 
constituídas de líquidos e alimentos semissólidos, cujos pedaços encontram-se 
em emulsão ou suspensão. Permite repouso digestivo, porém apresenta valor 
nutricional reduzido quando comparada às dietas anteriores. Recomenda-se 
acompanhar o paciente, e, se necessário, orientar suplementação. 
Fracionamento: 5 a 6 refeições diárias Valor calórico: 1.300 a 1.500 kcal/dia. 
 
Fonte: http://portal.unisepe.com.br/fvr/wp-
content/uploads/sites/10003/2018/02/Manual-de-Procedimentos-
B%C3%A1sicos-de-Enfermagem.pdf  
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Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 2082627 

CARGO Médico Clínico Geral – 40h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/04/2021 14:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio deste solicitar a consideração para a questão 9 que pede do 
candidato a alternativa que não contém locução adjetiva. De acordo com as 
definições gramaticais acerca do tema, não teria como a alternativa B não se 
tratar de uma locução adjetiva - visto que a expressão "de prodígio" poderia até 
ser substituída por "prodigiosa". 
 
O respeitável manual de gramática escrito pelo prof. Fernando Pestana - A 
Gramática Para Concursos Públicos - assim define a locução adjetiva - aqui 
adaptado ao item B da questão: "A locução adjetiva é um grupo de vocábulos 
com valor de adjetivo formado por preposição (de) + substantivo (prodígio)", 
pág. 220. 
 
Diante do exposto, dada à complexidade do enunciado da questão que solicita 
a alternativa que NÃO contém a locução adjetiva, solicito respeitosamente a 
reavaliação da questão e do gabarito marcado, o qual optei pela letra A. 
Grato desde já pela atenção. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. A questão possui um desvio em seu enunciado em relação ao conceito 
de locução adjetiva, que é formada por um bloco sintagmático no qual se 
encontram um núcleo nominal ocupado por uma palavra de classificação 
substantiva, uma preposição e um adjetivo. Isso pode ser observado na 
expressão “memória de prodígio”, presente na alternativa de letra B. 
Recomenda-se que a questão seja, de fato, anulada, pois a frase faz parte da 
única opção que contém uma locução adjetiva, obrigando a interpretação de 
que ela não está correta. Consequentemente, as demais sentenças também 
devem ser consideradas incorretas, por inferência. 
Em síntese, não há alternativa correta devido à estrutura da pergunta e a 
ausência de alternativas válidas em a, b, c e d.  
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Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 2077612 

CARGO Médico Clínico Geral – 40h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/04/2021 22:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Por intermedio do presente instrumento venho a banca solicitar recurso contra 
a questão 21. 
 
 
De forma simples meu recurso e baseado em que a glicacao bem como o 
desprendimento de placas podem sem me do se exageros, gerar graves 
desfechos aterotromboticos. 
A triade. De virchow sempre foi classica, hipercoagulabilidade, alterações de 
fluxo e lesão endotelial, estes são aspectos de todo desfecho trombotico. 
 
O enunciado dizia o seguinte: A oclusão parcial ou total do vaso coronário 
determina uma variedade de apresentação clínica das síndromes coronarianas 
agudas. Os mecanismos que levam à formação, desestabilização e desfechos 
aterotrombóticos são:  
 
Coagulação e necrose. B) Inflamação e colesterol. C) Glicação e desestabilização 
da placa. D) Remodelamento ventricular e estresse oxidativo. 
 
O patrão de resposta definiu como alternativa correta a resposta B - Inflamação 
e colesterol. 
Essa questão foi muito bem elaborada de fato foi uma das questões mais 
difíceis, tendo em vista que exigiu raciocínio importante sobre a pergunta e 
resposta. 
Contudo após análise fiquei com uma decisão dividida entre as alternativas B e 
C ambas corretas, pelas razões que passo a expor: 
 
FUNDAMENTOS DO RECURSO 
 
No organismo humano, a glicação consiste em uma reação espontânea entre 
moléculas de açúcares (glicose) e compostos como proteínas, lipídios e ácidos 
nucleicos (DNA e RNA), formando os “produtos de glicação avançada” (AGEs, 
do inglês Advanced glycation End-Products). A formação dos AGEs ocorre 
lentamente em todos os tecidos e fluidos corporais, afetando 
predominantemente moléculas de meia-vida longa (como a hemoglobina, a 
albumina e o colágeno). Na pele, por exemplo, a glicação é um dos principais 
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responsáveis pelo aspecto de envelhecimento. Neste contexto, os AGEs – 
formados a partir da glicação das moléculas de colágeno e elastina – promovem 
o enrijecimento e a degradação das fibras dérmicas, reduzindo a elasticidade 
do tecido e formando rugas e linhas de expressão. Ainda, ao modificar as 
propriedades químicas e funcionais destas moléculas, os AGEs provocam o 
aumento do estresse oxidativo, da inflamação e do dano tecidual. 
Os elevados de AGEs também estão envolvidos com o desenvolvimento e 
agravo de doenças metabólicas? A diabetes, por exemplo, é uma síndrome 
metabólica decorrente da falta e/ou incapacidade da insulina de exercer 
adequadamente seus efeitos, resultando no aumento da concentração sérica 
de glicose (hiperglicemia). Com isso, a glicose em excesso promove o aumento 
da concentração de AGEs na corrente sanguínea e provoca diferentes danos ao 
organismo. Nestas condições, os AGEs podem ser produzidos por três 
diferentes maneiras: 
Glicação de proteínas (via clássica): A glicose em excesso reage com diferentes 
proteínas sanguíneas, tal como a hemoglobina. Assim, resulta na formação de 
hemoglobina glicada – principal marcador bioquímico da diabetes. Este 
processo, semelhante ao que acontece com o colágeno da pele, resulta no 
aumento das concentrações de AGEs e do estresse oxidativo; 
Estresse carboxílico (via alternativa): Processo de oxidação das moléculas de 
glicose, conhecido como “estresse carboxílico”. Essa reação oxidativa promove 
a formação de inúmeros intermediários reativos, que reagem com aminoácidos 
circulantes formando os produtos de glicação; 
Processo inflamatório (via inflamatória): Os AGEs também podem ser formados 
a partir de componentes pró-inflamatórios liberados por células do sistema 
imunológico. Desta forma, após diferentes estímulos (infecciosos, autoimunes 
ou induzidos por doenças inflamatórias como a diabetes e a obesidade) estas 
células aumentam a produção de enzimas oxidativas (mieloperoxidase e 
NADPH oxidase), induzindo, por sua vez, a oxidação da glicose (via alternativa) 
e a produção dos AGEs. 
 
 
As Doenças vasculares, principalmente a aterosclerose são as principais causas 
de incapacidade e morte em diversos pacientes.  
No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte, 
destacando-se as atribuíveis à aterosclerose. A aterosclerose é uma doença 
inflamatória crônica de origem multifatorial, inicia-se pela agressão ao 
endotélio vascular, ocorrendo disfunção endotelial e predisposição ao infarto 
do miocárdio, acidente vascular encefálico e doenças vasculares periféricas 
[1,2]. 
O processo de transição nutricional brasileiro é um dos determinantes desse 
panorama, pelo aumento do consumo de gorduras saturadas, trans e açúcar 
em detrimento do consumo de alimentos fontes de fibras [3]. A dieta é a 
principal fonte exógena dos compostos denominados glicotoxinas (AGEs, 
Advanced Glycation Endproducts), formados através de reações não 
enzimáticas, a partir de interações aminocarbonílicas, entre dicarbonilas de 
açúcares redutores, produtos de oxidação de carboidratos, aminoácidos, 
lipídeos e ácido ascórbico, com aminas de aminoácidos, proteínas, 
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aminofosfolipídeos ou ácidos nucléicos [4]. 
Os Produtos de Glicação Avançada (AGEs) formados principalmente no 
organismo, através de precursores dicarbonílicos – glioxal (G), metilglioxal (MG) 
e 3-deoxiglicosona (3-DG) – derivados da glicose produzidos intracelularmente. 
Os AGEs assim produzidos, juntam-se aos AGEs formados fora da célula, 
constituindo o pool corporal de AGEs [5] em seres humanos, o qual é 
determinado, ainda, pela ingestão alimentar desses compostos, por sua 
excreção renal (ocorre aumento do pool corporal pelo comprometimento da 
função renal), pela produção de AGEs via hiperglicemia e estresse oxidativo e 
pela redução da defesa anti-AGE do organismo humano, associado ao 
envelhecimento. Os AGEs dietéticos, assim como os gerados no organismo, 
promovem carga glicoxidante sistêmica, estresse oxidativo e inflamação 
vascular, através de mecanismos dependentes e independentes de receptores 
específicos [4,6]. Esses processos associados à dislipidemia, à hipertensão 
arterial sistêmica e ao tabagismo promovem a aterosclerose [2,7]. Portanto, 
os AGEs apresentam propriedades pró-oxidantes e pró-inflamatórias. 
Os AGEs dietéticos, adicionados a outros fatores da dieta, conduzem a 
desordens no sistema cardiovascular, aumentando o risco para aterosclerose, 
severidade de eventos cardiovasculares mais complexos e consequentemente 
índices significativos de morbimortalidade [2,4,8]. 
 
O diabetes aumenta comprovadamente o risco de desenvolvimento da doença 
arterial coronária. A patofisiologia da doença vascular no paciente diabético 
envolve anomalias no endotélio, célula muscular lisa vascular e função 
plaquetária. As alterações metabólicas que caracterizam o diabetes, como 
hiperglicemia, ácidos graxos livres e resistência à insulina, ativariam 
mecanismos moleculares que provocariam, entre outros, o incremento do 
estresse oxidativo, alterações de fatores de tradução intracelulares como 
proteína kinase C (PKC), diminuição da biodisponibilidade do oxido nítrico, com 
menor resposta da musculatura lisa aos fatores de relaxamento e ativação de 
receptores para produtos de glicação avançada (AGE). Além disso, a função 
plaquetária está alterada com incremento na produção de fatores pro-
trombóticos. Todas estas alterações contribuem para os eventos celulares que 
provocam aterosclerose e posterior aumento de riscos de eventos 
cardiovasculares fatais que acontece nos pacientes com diabetes e 
aterosclerose. Uma melhor compreensão dos mecanismos que provocam a 
disfunção endotelial poderia revelar novas estratégias para reduzir a morbidez 
e mortalidade no paciente diabético. 
Os AGEs são formados por várias vias, através dos intermediários dicarbonílicos 
reativos, como a 3-DG, o G e o MG, que podem ocorrer no processo clássico via 
reação de Maillard (1ª via), até a formação de produtos de Amadori ou 
produtos iniciais da glicação [9]. Estes agentes de glicação se condensam a 
grupos aminas primários acessíveis formando AGEs [4,10]. Os compostos 
dicarbonílicos originam-se, também, da auto-oxidação da glicose e de lipídios a 
glioxal intracelular (2ª e 3ª vias). O metilglioxal, composto dicarbonílico mais 
reativo, é formado principalmente pela β-eliminação não-enzimática do grupo 
fosfato das trioses fosfato, derivadas da glicólise (4ª via). Estes compostos 
dicarbonílicos intracelulares reativos reagem com o grupamento amina de 
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proteínas intracelulares e extracelulares para formar AGEs [4,5,11,12]. Assim, 
os AGEs diferem dos produtos da reação de Maillard, contrário ao afirmado por 
Förster, Kühne, Henle [13]. 
Os mecanismos alternativos da formação de AGEs in vivo incluem as reações 
que conduzem ao estresse carbonílico, nos quais a oxidação de açúcares e/ou 
lipídios produz intermediários dicarbonílicos que se ligam a aminoácidos. As 
vias da formação de AGEs não dependentes de glicose envolvem neutrófilos, 
monócitos e macrófagos, que através de estímulo inflamatório excessivo 
desencadeado pelo receptor de AGE (RAGE), produzem as enzimas 
mieloperoxidase e a NADPH oxidase, induzindo à formação de AGEs pela 
oxidação de aminoácidos (5ª via) [4,11]. 
O RAGE - receptor multiligante para AGE - é um membro da superfamília das 
imunoglobulinas de moléculas de superfície celular que, pela via NADPH 
oxidase e associado à sinalização inflamatória intracelular, à geração de 
espécies reativas de oxigênio e ao estresse oxidativo, promove a formação 
adicional de AGEs (6ª via) [4,10,14,15]. 
Através da via do poliol, mediada pela aldose redutase, a glicose pode 
formar AGEs diretamente pela 3-deoxiglicosona (7ª via), causando a depleção 
de NADPH e glutationa, aumentando o estresse oxidativo e a formação de AGEs 
[4]. 
A produção intracelular dos agentes de glicação G, MG e 3-DG prejudica as 
células por três mecanismos gerais: alteração da função de proteínas 
intracelulares modificadas por AGEs; modificação dos componentes da matriz 
extracelular, provocando sinalização e disfunção celular; e modificação de 
proteínas plasmáticas pela ligação com o RAGE sobre células endoteliais, 
células mesangiais e macrófagos, induzindo à produção de espécies reativas de 
oxigênio [5]. A formação de espécies reativas de oxigênio também pode ser 
aumentada por AGEs, independente de RAGE, através da diminuição de 
antioxidantes ou por derivados glicoxidantes formados intracelularmente, 
gerando estresse oxidativo [4], causando a fragmentação proteica, alteração da 
imunogenicidade e da atividade enzimática [10]. 
Os AGEs têm sido encontrados no soro, no coração, no rim, na urina e nos 
alimentos. Por causa de suas características de heterogeneidade e 
fluorescência ou não fluorescência, os AGEs podem ser detectados por vários 
métodos analíticos. A exemplo de medidas de CML (carboximetillisina), pelo 
método de ELISA (ensaio de imunoabsorbância ligado à enzima), usando 
anticorpos monoclonais específicos para cada tipo de amostra dificulta sua 
utilização no Brasil por haver disponível apenas Kit para análise em sangue. Os 
métodos por HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência) e por GC-MS 
(cromatografia gasosa-espectrometria de massa) baseados em mensurações de 
BSA (albumina sérica bovina) modificada pela glicose, CML-BSA sintética e MG-
BSA [16] precisam de tratamentos específicos para a extração das amostras. 
Outro método para mensurar AGEs é a fluorescência, mas a natureza da 
fluorescência pode ser muito heterogênea e não relacionada aos produtos de 
glicação [11]. 
Estudos em humanos demonstraram correlação significativa entre a ingestão 
aumentada de AGEs, seus níveis no sangue e o aumento de marcadores 
inflamatórios [7]. Em experimento com animais, a CML ingerida aumentou sua 
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concentração plasmática 1-4 horas após sua ingestão [17]. Assim, é preciso 
mais atenção ao efeito da absorção de AGEs dietéticos sobre o perfil de saúde e 
doença no Brasil e no mundo. 
  
Absorção, ação e eliminação de AGEs 
  
Os AGEs ingeridos podem ser absorvidos pelo intestino ou degradados pela 
microbiota intestinal para serem excretados nas fezes. Embora a excreção fecal 
de AGEs seja influenciada por sua ingestão [18], a absorção de AGEs é 
significativa e tem sido alvo de intensa investigação. Koschinsky et al. [19] 
trataram deste assunto em humanos, relatando que aproximadamente 10% 
dos AGEs ingeridos resistem ao processo digestivo, são transportados para a 
corrente sanguínea como adutos de glicação, junto a peptídeos pequenos e 
aminoácidos presentes na digestão e 2/3 destes AGEs absorvidos são retidos. O 
epitélio intestinal absorve os produtos de Amadori, os AGEs (adutos livres) e os 
aminoácidos glicados [6,12,18,19]. Alguns AGEs dietéticos isolados, como a 
pirralina, podem ser absorvidos em até 80% [13], diferindo dos resultados 
encontrados por Koschinsky et al. [19] para o total de AGEs. 
Considerando que os AGEs são um grupo de compostos heterogêneos, vários 
fatores interferem em sua absorção, tais como a solubilidade após a digestão 
gastrointestinal, o peso molecular e a forma livre ou ligada à proteína [6]. Ainda 
não é possível concluir o percentual de AGEs dietéticos realmente absorvido 
pelo trato gastrotintestinal, que porção deste sistema seria responsável por 
essa absorção e quais mecanismos estariam envolvidos neste processo. 
Os AGEs em baixas concentrações são toleráveis, mas quando em excesso são 
patogênicos [20]. Os AGEs realizam ligações cruzadas intra e intermoleculares, 
formando estruturas estáveis com proteínas estruturais e com proteínas 
intracelulares, afetando principalmente proteínas de meia-vida biológica longa. 
No entanto, compostos de meia-vida curta também são glicados, como a 
lipoproteína de baixa densidade (LDL), facilitando a oxidação de proteínas e 
lipídios, a perda da conformação molecular, a alteração das funções proteicas, 
resultando em não reconhecimento pelos receptores e clearance anormal 
[4,10,14,15,16,21]. Há dois grandes mecanismos de ação dos AGEs, um deles 
depende da ativação de RAGE, o que determina a disfunção celular e endotelial 
[14]. 
A expressão de RAGE está aumentada durante a inflamação em células do 
músculo liso e endoteliais, macrófagos e linfócitos, contribuindo para a 
aterosclerose [10,22,23]. Sugere-se que AGEs também estão associados a uma 
cascata ligando inflamação, redução de glioxalase-1, acúmulo de metilglioxal e 
AGEs e subsequente apoptose, além de estarem associados ao fenótipo 
humano de placas ateroscleróticas propensas a ruptura [24]. 
O turnover de AGEs é regulado em parte por receptores, que participam da 
degradação de proteínas modificadas pela glicação, provocando sua excreção 
renal. Entretanto, esses receptores são ineficientes em condições de estresse 
oxidativo [4,16,19,21] (PDGF) e fator -1 de crescimento insulina-símile (IGF 
Os receptores relacionados à detoxificação de AGEs e à supressão do estresse 
oxidativo e da inflamação, representados por AGER1, AGER2, AGER3 são 
considerados receptores scavenger. Entretanto, AGER2 e AGER3 têm sido 
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menos investigados [4]. 
Apenas cerca de 30% dos AGEs absorvidos são excretados pelos rins em até 48 
horas nos pacientes diabéticos com função renal normal, mas na ocorrência 
simultânea de diabetes e insuficiência renal, essa excreção pode ser ainda 
menor, não alcançando 5% dos AGEs absorvidos [10,18,21]. Assim, uma fração 
importante dos AGEs dietéticos são acumulados em diferentes tecidos, tais 
como o cardíaco, o hepático e o renal [10,18]. 
Os níveis de AGEs circulantes refletem o balanço da ingestão oral, da formação 
endógena e do seu catabolismo, o qual depende da eliminação renal e da 
degradação tecidual [25]. Além dos receptores scavenger, sistemas protetores 
intracelulares (glioxalase e lisozima) também limitam o acúmulo de agentes de 
glicação, tais como o metilglioxal, formadores de AGEs [21]. Como 
consequência, a saturação desses mecanismos de detoxificação 
de AGEs estimula alterações no sistema cardiovascular que, associadas à 
cronicidade, contribuem para a aterogênese. 
  
AGEs e aterosclerose 
  
No sistema cardiovascular, a interação AGE-RAGE pode mediar a ativação 
celular, levando ao estresse oxidativo; pode conduzir à inflamação prolongada 
e induzir à expressão de moléculas de adesão, em um modo dependente de 
RAGE [20,23]. 
A interação AGE-RAGE ativa a transcrição do fator nuclear-kB (NF-kB), que no 
núcleo celular aumenta a transcrição de selectina-E, endotelina-1, vascular 
endothelial growth fator (VEGF), moléculas de adesão (ICAM-1 e VCAM-1) e 
mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-1α, IL-1β, IL-6), aumentando também a 
expressão do próprio RAGE. Em humanos, a ingestão de AGEs tem proporção 
direta com os níveis sanguíneos de TNF-α e VCAM-1 [7,10,14,22]. 
No endotélio, a interação AGE-RAGE aumenta a permeabilidade das células e o 
trânsito de macromoléculas através da perda de estruturas organizadas de 
actina e alterações de morfologia celular. Além disso, depleta os mecanismos 
de defesa antioxidante celular (glutationa e vitamina C) e induz à geração de 
espécies reativas de oxigênio intracelulares, associando-se à ativação do 
sistema NADPH oxidase [22,23]. Os efeitos da interação AGE-RAGE e da 
glicação de proteínas são ainda mais evidentes nas complicações macro e 
microvasculares de pacientes diabéticos [11]. 
Em indivíduos diabéticos, altos níveis de AGEs teciduais correlacionam-se aos 
AGEs plasmáticos e, independente dos fatores de risco cardiovascular, 
associam-se à morbimortalidade por eventos cardiovasculares [26]. 
No diabetes e no envelhecimento, ocorre acúmulo de produtos de glicação, 
resultando em elasticidade arterial diminuída e disfunção endotelial, através do 
aumento da ligação cruzada do AGE com o colágeno e a elastina vasculares 
[4,11,14,20,27]. 
Os AGEs também prejudicam a função vascular por diminuir o óxido nítrico 
(NO) e a prostaciclina e por induzir à expressão de endotelina-1, aumentando a 
proliferação das células do músculo liso vascular e a rigidez do vaso, 
predispondo à vasoconstrição e à hipertensão arterial sistêmica 
[4,10,20,27,28]. 
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O NO é sintetizado no endotélio a partir do aminoácido arginina pela enzima 
óxido nítrico sintase. O metilglioxal em excesso reage preferencialmente com a 
arginina, formando os AGEs argpirimidina e hidroimidazolona, identificáveis no 
soro e no rim humanos, diminuindo a arginina disponível para a síntese do NO 
[20]. 
Além de vasodilatador, o NO inibe a agregação plaquetária, a migração e a 
proliferação de células do músculo liso, a expressão de moléculas de adesão, a 
adesão de monócitos e atua na excreção de água e de sódio nos rins. Alteração 
nesse metabolismo do NO concorre para a disfunção endotelial, a hipertensão 
arterial sistêmica e a aterosclerose [20). Além da inibição do NO, os AGEs estão 
envolvidos na glicação da LDL. 
A glicação da LDL aumenta sua susceptibilidade às alterações oxidativas e 
funcionais em proporção direta à hiperglicemia e à ingestão de AGEs [7,22]. A 
glicação não enzimática de proteínas, lipoproteínas e componentes da matriz 
extracelular está associada à peroxidação lipídica, facilitando a dislipidemia [4]. 
A LDL glicada sofre modificação em sua conformação e redução do 
reconhecimento por seus receptores hepáticos, aumentando os níveis séricos 
da LDL glicada e/ou oxidada. Esta LDL modificada é mais facilmente captada por 
receptores scavenger em macrófagos e células do músculo liso vascular, 
havendo resposta inflamatória, formação e acúmulo de células espumosas 
[4,21,23]. 
Pela presença da LDL modificada, há a quimiotaxia de monócitos às células 
endoteliais, a proliferação e o espessamento da íntima e a inibição do reparo 
vascular após a lesão, reduzindo a luz arterial, o que é agravado pelo 
comprometimento de sua capacidade vasodilatadora [4,21]. 
In vivo, os efeitos do crescimento das células do músculo liso são 
provavelmente mediados por citocinas ou fatores de crescimento induzidos 
por AGEs em fagócitos mononucleares [22]. 
In vitro, a lipoproteína de alta densidade (HDL) também é alvo da peroxidação 
lipídica e da glicação (Gly-ox-HDL). A glicação acarreta modificações nas 
propriedades físico-químicas, estruturais e funcionais da apolipoproteína da 
superfície da HDL [29]. Ao sofrer essas mudanças, a HDL perde suas 
propriedades citoprotetoras e anti-inflamatórias [30], suprimindo a captação 
do éster de colesterol da HDL pelo receptor scavenger B1 no fígado e o efluxo 
do colesterol das células periféricas mediado por este receptor [20]. 
As LDL e HDL glicadas ou oxidadas, a ligação cruzada dos AGEs com proteínas 
da parede do vaso, a redução do NO e a interação AGE-RAGE contribuem para a 
formação de lesões importantes para a aterogênese. 
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Diante desse exposto, se torna claro que a glicacao e os desprendimentos de 
placas, induzem a inflamação, e  doença, porem certame interrompido. Pela 
manhã estudem, ao decorrer do dia pode fazer outras atividade, solicito neste 
recurso que sejam consideradas positivas B e C. 
Sem mais pelo momento, agradeço a honorável banca por aceitar os recursos 
propostos. 
 
Sem mais pelo momento, agradeço  
Dr. Lee James S. Ramos 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2720
/2077612/93eeba030f4b169832f98a09ca05febb.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido, o recurso não atende ao candidato, pois de acordo com a Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo SOCESP, a oclusão parcial ou total do vaso 
coronário determina uma variedade de apresentação clínica das síndromes 
coronarianas agudas. Inflamação e colesterol são os mecanismos que levam à 
formação, desestabilização e desfechos aterotrombóticos. A persistência de 
inflamação ou de níveis elevados de LDL-colesterol se associa com recorrência de 
eventos. O mais pronto controle da inflamação e alcance de valores baixos de 
LDL-colesterol constituem os aspectos mais relevantes para diminuição das 
sequelas do infarto agudo do miocárdio e para estabilização da doença em longo 
prazo. 
Fonte: 
https://socesp.org.br/revista/assets/upload/revista/17635641841534341390pdf
L60-REVISTA-SOCESP-V26-N2-12-07-16.pdf 
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Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 2077612 

CARGO Médico Clínico Geral – 40h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/04/2021 22:34 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso questão 25 
 
Prezada banca Atena Educacional, venho por intermedio do presente 
instrumento solicitar recurso a questão 25 do concurso público para médico 
clinico geral do município de Ibirama. 
 
Sobre os achados clínicos e laboratoriais, na cetoacidose diabética, é correto 
afirmar que:  
 
A) O potássio sérico estará muito aumentado. B) O sódio sério estará, 
usualmente, alto ou normal. C) São raros sinais e sintomas neurológicos. D) O 
bicarbonato de sódio estará elevado. 
 
Conforme o gabarito a resposta correta seria letra D, que são raros sinais e 
sintomas neurológicos, resposta que discordo totalmente pelos motivos que 
descrevo abaixo. 
 
Fundamentação de Recurso: 
 
Prezada banca uma das complicações metabólicas agudas mais graves do 
diabetes, a cetoacidose diabética (CAD) caracteriza-se pela tríade  composta de 
hiperglicemia, hipercetonemia e acidose metabólica.  
O quadro clinico mais comum  inclui poluiria, polidipsia e polifagia, alem de 
náuseas e vômitos, emagrecimento, desidratação, fraqueza, letargia, 
diminuição do nível de consciência, confusão mental inclusive coma. 
 
É bastante comum que na CAD, pode ocorrer hiponatremia dilucional associada 
ao aumento da osmolaridade causada pela hiperglicemia. Estima-se uma 
redução de 1,6 mEq/L no sódio sérico para cada 100 mg/dL de glicose acima do 
limite de 100 mg/dL. (2) 
Em um quadro de hiponatremia o paciente apresenta diversas alterações 
neurológicas, cefaleia, confusão mental, torpor, convulsões e coma, sintomas 
neurológicos frequentes também na cetoacidose. 
 
De acordo com a revisão de (Barone et al, 2007) No período antecedendo a 
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CAD, há manifestações referentes à descompensação metabólica, como 
poliúria, polifagia, polidipsia e cansaço. Com a instalação da CAD, são 
observados anorexia, náuseas e vômitos, que podem agravar a 
desidratação.(1). 
Cefaléia, mal-estar, parestesia e dor abdominal também são comuns (4). Com 
progressão da CAD, pode haver alteração do nível de consciência, embora 
coma só ocorra em cerca de 10% dos pacientes (3). É importante lembrar que a 
existência de DM nem sempre é mencionada, pois a CAD pode ser a forma de 
apresentação inicial da doença. 
 
O edema cerebral é raro ocorre em cerca de 1% dos pacientes contudo não ha 
de se falar em raro quando citadas as manifestações neurológicas que 
apresentam a doença mesmo porque as diversas alterações encocrinas e 
metabólicas que ocorrem durante um quadro de cetoacidose em sua maioria 
podem levar a algum tipo de manifestação neurológica. 
 
Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de Doença 
Rara (DR), é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou 
seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Na União Europeia, por exemplo, estima-se 
que 24 a 36 milhões de pessoas têm doenças raras. No Brasil há estimados 13 
milhões de pessoas com doenças raras, segundo pesquisa da Interfarma. 
 
Nesse mesmo raciocínio podemos dizer que raro seria que as manifestações 
neurológicas da CAD poderiam ser consideradas raras se afetassem apenas 6 
em cada 10 mil doentes ou seja 0,06%, contudo 10% dos pacientes chegam a 
apresentar sintomas graves como o coma, portanto nesse sentido diante da 
fundamentação proposta e fortes evidências, venho a esta banca solicitar a 
anulação da questão tendo em vista que o gabarito proposto e desconforme a 
realidade e não apresenta outra alternativa que seria mais correta. 
 
Referencias: 
 
1- BARONE, Bianca et al. Cetoacidose diabética em adultos: atualização de uma 
complicação antiga. Arq Bras Endocrinol Metab [online]. 2007, vol.51, n.9 
[cited  2021-04-26], pp.1434-1447. Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
27302007000900005&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1677-
9487.  https://doi.org/10.1590/S0004-27302007000900005. 
 
2- Protocolo clinico cetoacidose na infancia, EBSERH 2019. 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Cetoacidose+Diab%C3%A9ti
ca+na+Inf%C3%A2ncia+-
+Condutas+M%C3%A9dicas+vers%C3%A3o+final.pdf/ea9b9d07-16d0-431a-
b0c9-b1f12aa04c28 
 
3- Medical Management of Type I Diabetes. 4th ed. Alexandria: American 
Diabetes Association, 2004. pp. 127-35. 
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4- Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, Barrett EJ, Kreisberg RA, Malone JI, 
et al. Hyperglycemic crises in diabetes. American Diabetes Association. Position 
Statement. Diabetes Care 2004; 27(suppl 1):S94-102. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a Biblioteca 
Virtual de Saúde, em seu artigo sobre emergências glicêmicas, na CAD temos os 
seguintes parâmetros: sintomas neurológicos raros, sódio sérico, usualmente, 
baixo, potássio sérico alto, normal ou baixo, bicarbonato baixo. Logo, a 
alternativa correta é C 
Fonte: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882997/05-emergencias-
glicemicas.pdf 
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Dados da solicitação 08 

INSCRIÇÃO 2077612 

CARGO Médico Clínico Geral – 40h 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova 
objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/04/2021 00:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Por intermedio do presente instrumento solicito recurso da questão numero 
23. 
 
Prezada Banca a questão numero 23 tem o seguinte enunciado: 
23) A dor, provavelmente, não anginosa tem como 
características: 
 
Seu Padrão de resposta é o seguinte:  
C) Tem POUCAS características da dor, 
definitivamente, anginosa (dor atípica, sintomas 
de “equivalente anginoso”). 
 
Fundamentos para recurso: 
 
1- A questão foi mal elaborada, existe uma serie de vírgulas mal posicionadas 
que dificultam a compreensão da mesma, veja,  o enunciado correto traria - A 
dor provavelmente não -anginosa tem como características: e sua resposta 
deveria ser tem 1 característica típica da dor definitivamente anginosa, as 
demais são  atipicas. 
2- O motivo pelo qual modifiquei o enunciado e resposta, para que vejam que 
segundo o novo protocolo de dor torácica e seus pontos atuais e mais 
importantes. No que tange as características de dor torácica, com este 
enunciado e este padrão não ha resposta que pode ser considerada correta 
quando se toma por parametro a bibliografia atualizada. 
 
A Bibliografia atualizada mostra o seguinte: 
 
Vejam dentro das Características  da dor torácica,  ha sintomas típicos  e 
atípicos, e ha uma classificação que se divide da segunte forma: 
DOR TIPO A: definitivamente anginosa (presença das características típicas) 
DOR TIPO B: provavelmente anginosa (presença de 2 características típicas) 
DOR TIPO C: provavelmente não anginosa (presença de 1 característica típica) 
DOR TIPO D: definitivamente não anginosa (nenhuma característica típica) 
 
Nesse sentido ao gabarito ter afirmado que a dor torácica não anginosa tem 
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POUCAS Características da dor DEFINITIVAMENTE anginosa cria um hipérbato, 
é uma ideia completamente inversa, pois se tem POUCAS caracteristicas da dor 
típica, quer dizer que tem mais de 1, e, se tem mais de uma não pode logo ser 
provavelmente não-anginosa, deveria no mínimo se tratar de uma dor 
provavelmente anginosa, porém isso não é o que o enunciado solicita, alem de 
que, sabemos que existem poucas, mas não sabemos quantas, poucas seriam 2, 
3, 4, ou 5??? 
 
Portanto é absolutamente claro que não ha resposta a esta questão quando 
considerada uma bibliografia atualizada, deixo toda bibliografia consultada com 
as mais novas atualizações sobre o tema. 
E diante do exposto solicito a nobre banca a anulação da questão. 
 
REFERÊNCIAS 
 
1- Martins, HS, Brandão, RA, Velasco, IT. Emergências Clínicas – Abordagem 
Prática – USP. Manole, 13ª edição, 2019; 
 
2- Oliveira, CQ, Souza, CMM, Moura, CGG. Yellowbook: Fluxos e condutas da 
medicina interna. SANAR, 1ª ed, 2017. 
 
WEBSITES 
 
1- https://pebmed.com.br/dor-precordial-na-sala-de-emergencia-conceitos-
avancados/ 
2- https://www.cardiosite.com.br/dor-toracica-na-sala-de-emergencia/ 
3- https://www.sanarmed.com/dor-toracica-resumo-completo-urgencia-e-
emergencia 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2720
/2077612/913fd3a6a96e5247337a31036299ff91.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. De acordo com as diretrizes terapêuticas do Estado do Espírito Santo 
(versão 2018), a dor Tipo C – Provavelmente Não Anginosa, a SCA não é a 
principal hipótese, mas necessários exames complementares para exclusão. Tem 
poucas características da dor definitivamente anginosa (dor atípica, sintomas de 
“equivalente anginoso”). 
Fonte: 
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/S%C3%8DNDROME%20CORONA
RIANA%20AGUDA.pdf 
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