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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o 

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

PATRÍCIA SIMIONI VANZIN 

Nº inscrição: 

4 

Área de formação/programa/instituição: 

NUTRIÇÃO/SAÚDE DO IDOSO/HSVP  

E-mail: 

psvanzin@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Como candidata, solicito que a questão 28 da prova de residência multiprofissional na área da 

NUTRIÇÃO seja revisada. O gabarito trás a alternativa “d” como a opção correta.  

QUESTÃO:  

O termo “insuficiência hepática” descreve a presença de lesão hepatocelular, independente da etiologia, 

caracterizada por alteração da função do fígado em maior ou menor grau, principalmente aquelas 

relacionadas à síntese e ao metabolismo de proteínas. Sobre insuficiência hepática: I. Existem quatro 

estágios na encefalopatia hepática, em que o estágio 1 tem como sintomas confusão leve, irritabilidade e 

agitação; o estágio 2, letargia, desorientação e sonolência; o estágio 3 envolve comportamento agressivo 

quando acordado e discurso incompreensível; e o estágio 4, coma. II. No estágio terminal da doença 

hepática, a interpretação do peso corporal pode ser afetada por edema, ascite e uso de diuréticos. III. A 

lesão hepática crônica pode evoluir mais rapidamente para insuficiência hepática e encefalopatia 

naqueles indivíduos que apresentam disbiose intestinal. IV. As recomendações de energia e proteína na 
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cirrose compensada são 35 a 40 kcal/kg/dia e 1,2 a 1,5 g de proteína/kg/dia. Está correto o que se afirma 

em: a) I e IV, apenas. b) I, II e III, apenas. c) II e III, apenas. d) I, II, III e IV. e) II, III e IV, apenas. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Essa questão trata do paciente hepático:  “No estágio terminal da doença hepática, a interpretação do 

peso corporal pode ser afetada por edema, ascite e uso de diuréticos.” :Porém, segundo referencias, 

podendo citar o “Projeto Diretrizes Terapia Nutricional nas Doenças Hepáticas Crônicas e Insuficiência 

Hepática” a interpretação do peso corporal em pacientes hepáticos pode ser afetado durante todos os 

estágios da doença e somente no estágio terminal, como refere-se a questão, não havendo alternativa 

correta.  

 

 

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A resposta apresenta-se correta justificada com base na referência de Mahan et al. 

(2012), onde na página 657 do Capítulo 30 intitulado “Terapia Nutricional para 

doenças hepatobiliares e pancreáticas” há a descrição de “Fatores que afetam a 

interpretação da Avaliação Nutricional em pacientes em Estágio Terminal da Doença 

Hepática”, elencados em uma tabela intitulada “Tabela 30”. O primeiro parâmetro 

pontuado é o peso corporal e como fatores que afetam a interpretação são citados 

edema, ascites e uso de diuréticos. 

 

MAHAN, L. A.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. L. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13ª 

ed. Rio de Janeiro, Editora Elsevier, 2012. 

 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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