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EDITAL DE RESPOSTA A RECURSOS E CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2020 

 
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ (ME) sob nº 45.383.106/0001–50, localizada à rua Dr. Carvalho Rosa, 115, Silvares, no 

Município de Birigui/SP, CEP: 16200-917, neste por seu Presidente, Sr. Miguel Ribeiro e ainda pelo coordenador 

do COREME, Dr. Luís Otávio Cintra Avezum e supervisor de Ginecologia/Obstetrícia, Dr. Mauricio Blanco, no 

uso de suas atribuições, após finalizado o período para interposição de recursos, TORNA PÚBLICA o presente 

Edital de resposta a recursos e Convocação, conforme segue: 
 

QUESTÃO DECISÃO FUNDAMENTO 

30 
RECURSO 

IMPROCEDENTE 

Indeferido. O recurso não assiste razão ao candidato, pois apesar da utilização do protocolo 
ACLS 2015-2020, este publicado em 2016, na língua portuguesa, conforme registrado pela 
recursante, a questão tomou como base, as atualizações desse protocolo, conforme segue 
explicação: 
“Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019, quando uma via aérea avançada 
(por exemplo, intubação endotraqueal, Combitube®, Máscara Laríngea) estiver instalada, o 
primeiro socorrista deve administrar compressões torácicas contínuas e o segundo 
socorrista, aplicar uma ventilação a cada 6 segundos − cerca de 10 ventilações por minuto. Não 
se devem pausar as compressões para aplicar as ventilações, em caso de via aérea avançada 
instalada.” De acordo com o documento, aplicar ventilação a cada 6 segundos na via aérea 
avançada é recomendação IIb de nível de evidência C. Em outro ponto, há recomendação de 
que caso uma via aérea avançada seja estabelecida, as compressões torácicas devem ser 
aplicadas continuamente (frequência 100 a 120 compressões/minuto) e as ventilações devem 
ser aplicadas com frequência de 10 por minuto, ou seja, uma ventilação a cada 6 segundos. Logo, 
de acordo com as atualizações para 2019, a variação 6 a 8 é inadequada, sendo uma 
compressão a cada 6 segundos, totalizando 10 por minuto. Essa é a recomendação mais atual 
para atendimento à PCR. 

36 
RECURSO 

IMPROCEDENTE 

Indeferido. A distribuição de tecido fibroglandular nas mamas ocorre em sua maioria de forma 
simétrica, e qualquer alteração nesta simetria pode ser indício de lesão oculta no parênquima. O 
que observa-se à imagem, é um padrão assimétrico no quadrante superolateral esquerdo, na 
mama esquerda, com discreta distorção arquitetural, possivelmente relacionada à presença de 
carcinoma. Não há evidências na imagem, de alterações assimétricas na mama direita. Conforme 
o artigo de referência da imagem, e análise da mesma, evidencia-se a alteração na mama 
esquerda em sua parte superior. 
Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-39842004000300012 

 
Ficam CONVOCADOS para a 2ª fase (arguição e análise curricular) do Processo Seletivo em epígrafe, 

todos os candidatos aprovados na prova objetiva na 1ª fase, conforme Edital de Divulgação do Resultado, 

publicado em 16 de dezembro de 2020. Será realizada na Rua Dr. Carvalho Rosa, nº 115, no bairro Silvares, 

no Município de Birigui/SP, às 08:00 horas, conforme segue: 

 

2° Fase (Entrevista) - Clínica Médica  Dia 19/12/2020 

2° Fase (Entrevista) - Ginecologia/Obstetrícia Dia 20/12/2020 

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 

Birigui, em 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

MIGUEL RIBEIRO LUÍS OTÁVIO CINTRA AVEZUM 
Presidente da ISCM Birigui Coordenador do COREME 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-39842004000300012

