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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: Gabriela Vicari 
 

Nº inscrição: 293 
 

Área de formação/programa/instituição: Enfermagem 
 

E-mail: gabi_vicari@hotmail.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): 

Questão nº 23:  
A sepse pode ser definida como a resposta sistêmica a uma doença infecciosa, seja ela causada por 
bactérias, vírus, fungos ou protozoários. O diagnóstico é limitado devido aos diferentes estágios 
clínicos de um mesmo processo fisiopatológico, tornando-se um desafio para os médicos de 
praticamente todas as especialidades, dada a necessidade de pronto reconhecimento e tratamento 
precoce. 
Entretanto, alguns achados clínicos e laboratoriais podem ser úteis, como:  

I. Taquicardia.  
II. II. Edema periférico.  
III. III. Níveis elevados de proteína-C reativa.  
IV. IV. Níveis elevados de lactato.  
V. Está correto apenas o que se afirma em:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo o gabarito disponibilizado pela instituição, a alternativa correta seria “b”, considerando 
todas as afirmativas corretas. Entretanto, advindo de uma instituição que trabalha com um 
protocolo clínico de sepse, que por sinal é muito bem gerenciado, e também através do Instituto 
Latino Americano se Sepse, os sinais de SIRS são: FC>90, FR>20, TAX >37,8, Leucocitos>12.000 e 
sinais de disfunção orgânica: hipotensão: PA<90, Alteração do nível de consciência, oliguria, 
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dessaturação. Alterações laboratoriais: Cr>2mg/dl, Lactato 2x o valor de referência da instituição, 
plaquetopenia e bilirrubina >2mg/dL. 
 
Diante disto, as “letras” correspondentes que estariam mais próximo do correto seria: I e IV, a 
alternativa não apresenta estas opções de escolha. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 
A questão trata das manifestações clinicas que podem auxiliar no diagnóstico, como consta na 
frase: “Entretanto, alguns achados clínicos e laboratoriais podem ser úteis, como:” 
No contexto da questão não é afirmado que somente as manifestações contidas nas alternativas 
correspondem ao diagnóstico. As palavras utilizadas: podem auxiliar tem conotação de 
complemento, ou seja, que podem complementar o diagnóstico.  
 
Fonte. Instituto Latino-Americano para Estudos da Sepse Sepse: um problema de saúde pública / 
Instituto Latino-Americano para Estudos da Sepse. Brasília: CFM, 2015. 90 p. 
ISBN 978-85-87077-40-0 
 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 

 


