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JÚRI DE RECURSO – GASTRENTEROLOGIA

A análise das reclamações foi baseada na informação presente no livro de texto
“Harrison’s Principles of Internal Medicine”, 19ª Edição (versão física).

VERSÃO
QUESTÃO N.º
TEOR DA
RECLAMAÇÃO

BRANCA (A1)
AZUL (A2)
AMARELA (A3)
47
Foi apresentada reclamação acerca da questão “ Em relação
à perda ponderal involuntária, escolha a afirmação
verdadeira “
A alínea 3 é a opção correcta de resposta e afirmava:
“ Todos os doentes com perda ponderal involuntária devem
ser sujeitos a um screening de demência e depressão “.
Foi apresentada reclamação considerando que deveria ser
definida como opção correcta a alínea1 , em vez da alínea 3
constante da chave ou, em alternativa, decidir pela anulação
da questão 47.
A reclamação versa a falta de fundamentação para a alínea
3 no livro de texto, argumentando que o screening de
demência e depressão só deveria ser aplicado a doentes
idosos, porque “ em outras faixas etárias a sua prevalência é
significativamente menor, não constituindo causas
suficientemente comuns de perda ponderal para justificar o
rastreio universal de todos os doentes com perda de peso
involuntária” (sic).

ANÁLISE

A alínea em questão fundamenta-se nas afirmações do livro
de texto na pág. 275, que relevam a elevada prevalência de
patologias psiquiátricas ou neurológicas, nomeadamente:
“Most causes of IWL belong to one of four categories: (1)
malignant neoplasms, (2) chronic inflammatory or infectious
diseases, (3) metabolic disorders (e.g., hyperparathyroidism
and diabetes), or (4) psychiatric disorders (Table 56-1)”.
Nesta tabela são listadas condições neurológicas e

condições psiquiátricas e comportamentais múltiplas, sem
restrição de grupo etário. Também no corpo do texto relativo
a doenças neurológicas e ao isolamento e depressão, não
são criadas condições de limite de idade para a ponderação
destes factores. Aliás, o parágrafo relativo aos idosos aponta
causas sociais, de degradação da qualidade de vida , como
a pobreza e a institucionalização, sem conter , nesse
capítulo referências a demência ou doença psiquiátrica.
A reclamação invoca a frase do livro de texto, na pág. 275,
“ All elderly patients with weight loss should undergo
screening for dementia and depression by using instruments
such as the Mini-Mental State Examination and the Geriatric
Depression Scale, respectively.” A reclamação interpretou
como limitação aos idosos a avaliação referida , quando a
frase indica a obrigatoriedade de avaliar todos os idosos sem
excepção com instrumentos de avaliação adequada para
esse grupo etário. Esta afirmação não significa que outros
grupos etários devam ser excluídos dessa avaliação, o que
teria sido expresso por: “ Only elderly patients should
undergo screening” , o que não figura no livro de texto.
A reclamação indica para alternativa de opção correcta a
alínea 1,
que afirma erradamente que a caquexia
corresponde à perda de massa muscular . A reclamação
admite que há falsidade nesta alínea, mas que “é discutível
se é, em absoluto, falso” (sic).
O livro de texto define caquexia na pág. 275 : “cachexia ( a
syndrome that combines weight loss, loss of muscle and
adipose tissue, anorexia, and weakness)”, pelo que a alínea
1 é irrefutavelmente falsa e não pode ser considerada a
opção correcta de resposta.
DELIBERAÇÃO

A reclamação é indeferida, por a alínea 3 estar
fundamentada no livro de texto, pelo que se mantém a chave
original da prova.

