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A banca da prova específica de Anestesia do concurso para o Hospital Alcides Carneiro utilizou 

como referência para a confecção das questões 3 livros clássicos da especialidade, a saber: 

Miller”s Anesthesia, Clinical Anesthesia Barash e Tratado de Anestesiologia SAESP. 

  

Todos com mais de 1700 páginas cada, totalizando quase 8000 páginas que abrangem toda a 

especialidade. 

  

E em respeito aos candidatos, à instituição promotora do concurso e à qualidade da avaliação 

foram utilizadas apenas as últimas edições dos livros: 

Miller”s Anesthesia – OITAVA EDIÇÃO (2015), Clinical Anesthesia Barash - OITAVA EDIÇÃO 

(2017) e Tratado de Anestesiologia SAESP - OITAVA EDIÇÃO (2017). 

  

Portanto como o (a) requerente apresenta como argumento edições antigas para contestar o 

gabarito da prova creio que não existam motivos para reconsideração. 

 

Questão 11) – Inscrição dos Requisitantes: 002.092-3, 008.231-7 e 008.369-1. 

 

O sorbitol é convertido em lactato, que pode causar acidose sistêmica. A glicina não pode 

causar hiperglicemia. A solução de irrigação deve manter a osmolaridade sérica  próximo ao 

normal (280 a 300 mOsm.L-1). As complicações trans e pós-operatórias estão relacionadas ao 

tamanho da próstata maior que 45 gramas. A altura do líquido de irrigação acima da mesa 

cirúrgica determina a pressão hidrostática que leva o líquido para dentro dos vasos; essa altura 

deve estar entre 60 e 90 centímetros. 

REFERÊNCIA: Tratado de Anestesiologia SAESP / Luiz Marciano Cangiani ... [et.al.] - 8. ed. - 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017 / ISBN: 9788538807728 Páginas 2881 - 2914. 

 

Questão 12) – Inscrição do Requisitante: 008.231-7. 
 

A farmacocinética e a farmacodinâmica do rocurônio não estão alteradas em pacientes obesos. 

O atracúrio pode utilizar o peso corporal total (PCT) por não haver dependência de algum 

órgão para sua recuperação e eliminação. Fentanil, Midazolam e Succinilcolina devem utilizar o 

PCT no cálculo das doses. 

REFERÊNCIA: Tratado de Anestesiologia SAESP / Luiz Marciano Cangiani ... [et.al.] - 8. ed. - 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017 / ISBN: 9788538807728 Páginas 2849 - 2857. 
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Questão 14) – Inscrição dos Requisitantes: 002.092-3, 008.231-7 e 008.369-1. 

O consumo de oxigênio, a ventilação alveolar e a relação ventilação alveolar: capacidade 

residual funcional são maiores no neonato do que no adulto. A capacidade residual funcional é 

igual nos neonatos e nos adultos. A capacidade pulmonar nos neonatos é menor do que nos 

adultos (62 mL.Kg-1 e 80 mL.Kg-1 respectivamente). 

REFERÊNCIA: Tratado de Anestesiologia SAESP / Luiz Marciano Cangiani ... [et.al.] - 8. ed. - 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017 / ISBN: 9788538807728 Páginas 2449- 2461. 

 

Questão 22) – Inscrição dos Requisitantes: 002.092-3, 008.231-7 e 008.369-1. 

Os cuidados com o potencial doador adulto por morte encefálica são: Suspensão de 

anticonvulsivantes,analgésicos, antitérmicos e diuréticos osmóticos; antibioticoprofilaxia ou 

antibioticoterapia deve ser mantida; mudanças de decúbito dorsal para lateral a cada 2 horas, 

para evitar o acúmulo de edema pulmonar e uso de mantas térmicas e fluidos aquecidos para 

prevenção de hipotermia entre outros. 

REFERÊNCIA: Tratado de Anestesiologia SAESP / Luiz Marciano Cangiani ... [et.al.] - 8. ed. - 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017 / ISBN: 9788538807728 Páginas 3325- 3346 

 

Questão 26) – Inscrição dos Requisitantes: 002.092-3 e 008.369-1. 

Na estimulação tetânica a frequência ideal para uso é a de 50 Hertz durante 5 segundos, que 

corresponde à mesma força de contração desenvolvida durante esforço voluntário máximo, o 

que torna o uso de frequências maiores que 50 Hz desnecessário. A contagem pós tetânica 

avalia os BNM  não despolarizantes. Na sequência de quatro estímulos (Train-of-Four TOF) 

não é necessária calibração antes da injeção do BNM. A dupla salva de tétano ( Double-Burst-

Stimulation DBS) não é confiável para excluir bloqueio neuromuscular residual. O Estímulo 

simples não permite a diferenciação entre o bloqueador neuromuscular (BNM) despolarizante e 

o não despolarizante. 

REFERÊNCIA:  Tratado de Anestesiologia SAESP / Luiz Marciano Cangiani ... [et.al.] - 8. ed. - 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017 / ISBN: 9788538807728 Páginas 1447- 1464. 

 

 

  


