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1. Nesses pacientes em estado inicial não há indicação (Alternativa D).

2. A radioterapia adjuvante está indicada quando há risco de metástases (Alternativa C).

3. Não há diferença na sobrevida entre a laparoscopia e laparotomia (Alternativa A).

4. Não altera a sobrevida (Alternativa B).

5. Consultas trimestrais nos primeiros três anos (Alternativa D).
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Atualização em terapia nutricional domiciliar (TND)
Wanderley m. bernardo e alessandra borges

1. Quando a TND está indicada?
a. Está contraindicada na doença inflamatória intestinal
b. Está indicada em pacientes com queimaduras
c. As indicações são diferentes das hospitalares
d. Deve ser ministrada concomitante à nutrição enteral

2. São critérios de seleção para aprovação da TND, exceto? 
a. Luz e refrigeração adequada
b. Ambiente domiciliar com condições adequadas
c. Familiar ou cuidador intelectualmente capaz
d. Visitas periódicas de um farmacêutico

3. Em relação ao custo da TND é verdadeiro:
a. Pode ser 2,7 vezes menor do que o custo hospitalar 
b. Nos casos de acidente vascular cerebral, é semelhante ao hospitalar
c. É semelhante ao de casas de repouso
d. Apesar de custo inferior ao hospitalar, não reduz o tempo de hospitalização

4. Há interferência da TNPD na internação?
a. Não reduz as reinternações
b. A infecção de catéter é a maior causa de hospitalização
c. É responsável por cerca de 50% das causas de internação
d. Apesar de reduzir o tempo de hospitalização, é a principal causa de reinternações

5. É possível que familiares treinados administrem a TNED?
a. Nunca deve ser administrada por familiares
b. Sim, dispensando o cuidado de profissionais de saúde
c. Devem ser treinados antes de o paciente ir para domicílio
d. Apesar do treinamento, a tensão gerada pela necessidade do cuidado (por exemplo com a sonda) impede uma 

atenção apropriada ao paciente.
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