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1-C  
 
Comentários: 
-A droga C é que possui menor afinidade por receptores histamínicos (H1), cujo bloqueio 
é responsável pelos efeitos sedativos destas drogas. Além disso, por ter alta afinidade 
pelo receptor D2, necessitará de doses menores para atingir o efeito terapêutico. 
 
 Referências Bibliográficas: 
- Goodman & Gilman. The Therapeutical Basis of Pharmacology, 11a ed, 2006. 
 
2- A-  
 
Comentários: 
Todas as opções referem-se a doenças granulomatosas. Entretanto, os achados clínicos 
e radiológicos apresentados associados ao quadro histopatológico (presença de 
granulomas sem necrose, sem coroa linfocitária) e ausência de microrganismos pelas 
colorações especiais são compatíveis com sarcoidose. O granuloma da tuberculose tem 
como característica a necrose caseosa e comumente uma coroa linfocitária e pode-se 
encontrar BAAR pela coloração de Ziehl-Nielsen. O granuloma tipo corpo estranho 
apresenta geralmente um corpo estranho sendo fagocitado pela célula gigante e forma-
se acúmulos mal delimitados de células epitelioides. Na sífilis terciária, além da 
proliferação de células endoteliais, observa-se infiltrado granulomatoso, constituído de 
linfócitos, plasmócitos e células gigantes epitelióides, com ou sem necrose caseosa 
central. 
 
Referências Bibliográficas: 
-KUMAR, V. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2015.  
-AZULAY, R. D. et al. Dermatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
 
3- C- 
 
Comentários: 
 Os rins têm uma função vital na homeostase do fosfato, pois a excreção renal se 
equipara à sua absorção gastrintestinal, portanto, os rins regulam a concentração 
plasmática de fosfato. Assim, na insuficiência renal crônica há uma retenção de fosfato, 
que por sua vez inibe a formação de 1,25 (OH)2 vitamina D, aumenta a secreção de 
hormônio paratireoidiano e de FGF23 (Fator de crescimento de fibroblasto 23).  
 
Referências Bibliográficas: 
-Fisiologia. 4a edição. 2012. Margarida de Mello Ayres. 
 
 
  



4- C-  
 
Comentários: 
Uma possível sequela resultante de uma cirurgia de extração da mama (mastectomia) é 
a lesão do nervo torácico longo porque ele desce pela região torácica posteriormente à 
glândula mamária e vai inervar o músculo serrátil anterior. A paralisia desse músculo 
causa o deslocamento posterior da borda medial da escápula, tornando-a saliente no 
dorso. Daí o nome de “escápula alada”. 
 
Referências Bibliográficas: 
-MOORE, K. et al. Anatomia orientada para a clínica. 8. ed. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2019. 
-ROHEN, J. et al. Anatomy: A photographic atlas. 8th ed. Philidelphia: Schattauer, 2016. 
 
5- B-  
 
Comentários: 
Trata-se de um quadro de cervicite prévia seguida de manifestações articulares de 
gonococcemia. Importante por tratar-se de uma infecção sexualmente transmissível 
que se tratada corretamente vai evitar quadros sistêmicos como o descrito no 
enunciado. O Streptococcus e o Staphylococcus são cocos Gram positivos e a 
Pseudomonas é um bastonete Gram negativo. 
 
Referências Bibliográficas: 
-BROOKS, G. F., KAROLL, K. C., BUTEL, J. S.; MORSE, S. A., MIETZNER, T. A. Microbiologia 
Médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. ed. Porto Alegre: AMGH EDITORA, 2014. 
-ALTERTHUM, F.; TRABULSI, L. R. Microbiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2016. 
-MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia médica. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
6- C- 
 
Comentários: 
Os vermes adultos têm como habitat os vasos do plexo hemorroidário. Os ovos 
ovipostos migram pela mucosa até c hegarem à luz intestinal, quando são expulsos para 
o meio exterior juntamente com as fezes. Nesse trajeto alguns ovos podem ficar retidos.  
 
Referências Bibliográficas: 
-Coura JR. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. 1a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. Cap.76..  
-Amato Neto V et al. Parasitologia uma abordagem clínica. 1a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. Cap. 23  
 
  



7-C-  
 
Comentários: 
A fórmula cariotípica 47, XY, +18 (síndrome de Edwards) indica que a criança possui 47 
cromossomos, sendo que o normal na espécie humana é ter 46. O +18 significa que essa 
criança apresenta um cromossomo 18 a mais. Como a alteração cromossômica é no 
número de cromossomos, obviamente será numérica. Já o tipo é a aneuploidia, que é 
quando há um aumento ou uma perda de um ou mais cromossomos. 
 
Referências Bibliográficas: 
-NUSSBAUM, R. L., McINNES, R. R., WILLARD, H. F. Thompson & Thompson. Genética 
médica.   8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 
8- A- 
 
Comentários: 
Durante o desenvolvimento do sistema digestório, a alça do intestino médio sofre 
herniação em direção ao celoma do cordão umbilical durante a 6a semana de gestação. 
No final da 10a semana, com o crescimento do corpo do embrião e aumento do espaço 
intra-abdominal, as alças intestinais retornam para o abdome. Este processo chama-se 
hérnia umbilical fisiológica. Em situações anômalas, as alças intestinais falham ao 
retornar para a cavidade abdominal, causando a exteriorização das vísceras e falha no 
fechamento da parede abdominal. Se as alças intestinais estiverem cobertas por 
membrana, tem-se um caso de onfalocele. Já na gastroquise, que resulta da 
malformação da parede abdominal, os órgãos abdominais são exteriorizados, 
comumente, à direita do cordão umbilical e não são cobertos por membranas. 
 
Referências Bibliográficas: 
-SADLER, T. W. Langman Embriologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan. 
2016. 
-MOORE, K. L., PERSAUD, T. V. N., TORCHIA, M. G. Embriologia Clínica. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier. 2016. 
 
9- C-  
 
Comentários: 
A interação do ácido fólico com a vitamina B12 (cobalamina) é indispensável para a 
síntese e a maturação dos eritrócitos, uma vez que são essenciais à síntese de DNA. 
Assim, a carência de vitamina B12 resulta em prejuízo na síntese eritrocitária de DNA e, 
consequentemente, falha da maturação nuclear e da divisão celular com células 
anormalmente grandes e, por essa razão, é chamada também de anemia megaloblástica 
ou anemia perniciosa, além de desencadear doença neurológica. 
 
Referências Bibliográficas: 
-NELSON, K. Y.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 



-CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2012. 
-SMITH, C.; MARKS, A. D.; LIEBERMAN, M. Bioquímica médica básica de Marks: uma 
abordagem clínica. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 
 
10- C-  
 
Comentários: 
O hormônio folículo estimulante, secretado pela hipófise, estimula os folículos 
ovarianos, mais especificamente as células granulosas a sintetizarem e secretarem 
estrógenos, que por sua vez exercem feedback positivo no hipotálamo, e também 
exerce efeito de feedback positivo no próprio ovário promovendo o crescimento, 
seleção e dominância de um determinado folículo, esse folículo dominante que exercera 
efeito de feedback positivo no hipotálamo, que secreta hormônio liberado de 
gonadotrofina, estimulando a hipófise secretar hormônio luteotrófico, essencial para o 
processo de ovulação, através de ativação de enzimas proteolíticas – colagenases, que 
romperão a região do estigma folicular liberando o ovócito. 
 
Referências Bibliográficas: 
-AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
-GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2017. 
BORON, W. Fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
 
11- C-  
 
Comentários: 
A rejeição crônica é caracterizada por fibrose e anormalidades vasculares com perda 
progressiva da função do enxerto. A rejeição aguda é caracterizada por lesão vascular e 
parenquimatosa mediada por células T e anticorpos que se iniciam após a primeira 
semana do transplante. A rejeição hiperaguda é caracterizada por oclusão trombótica 
da vasculatura do enxerto, inicia-se logo após o transplante e é mediada por anticorpos 
pré-existentes. 
 
Referências Bibliográficas: 
-SEMENTILLI, A.; DAVID, D. R.; MALHEIROS, D.; VISONA, I.; PEGAS, K. L.; FRANCO, M.; 
SOARES, M. F.; EDELWEISS, M. I. A.; CALDAS, M. L.; ARAÚJO, S. Renal transplant 
pathology: main morphological findings and how to sign out biopsies. J. Bras. Patol. 
Med. Lab. Aug. 2008; 44:(4); 293-304 
-Sugestões da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos à consulta pública 
“Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Imunossupressão em Transplante Renal.” 
Disponível em: http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Noticias/anexo2.pdf. 
Acesso em: 8 jun. 2021. 
 
 
  

http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Noticias/anexo2.pdf


12- B-  
 
Comentários: 
A necrose coagulativa é o resultado da isquemia na maioria dos órgãos sólidos. No 
sistema nervoso central, devido ao alto conteúdo lipídico, a isquemia resulta em necrose 
liquefativa. A necrose caseosa é mais comum em granulomas tuberculose pulmonar. A 
esteatonecrose é vista no pâncreas e na mama. A apoptose afeta células isoladas e é um 
processo fisiológico. 
Referências Bibliográficas: 
-KUMAR, V., ABBAS, A.; ASTER, J.(ed). Robbins & Cotran – Patologia - BASES 
PATOLÓGICAS DAS -DOENÇAS. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 
 
13- D- 
 
 Comentários: 
A ativação das células justaglomerulares, em virtude da hipovolemia e redução da 
filtração glomerular, estimulará a produção da renina, enzima conversora de 
angiotensinogenio. O resultado final desta reação será o aumento da produção de 
angiotensina II, potente vasocontritor, que busca promover a estabilização da pressão 
arterial. Em situações de hemorragia há o aumento da liberação do hormônio 
antidiurético, na tentativa de aumentar o volume circulatório, com consequente 
redução do volume urinário. Durante os quadros de hipovolemia, a aldosterona é 
liberada com o intuito de elevar a retenção de sódio, com consequente retenção de 
água. Isto promoverá o aumento da volemia, porém a aldosterona só é produzida, em 
tais condições, mediante o estímulo da angiotensina e não por estímulo direto das 
células glomerulares. A creatinina é um produto final do metabolismo muscular. É 
livremente filtrada no glomérulo e excretada na urina. Não é reabsorvida pelos túbulos 
renais, mas pode ser parcilamente secretada, o que pode superestimar o ritmo de 
filtração glomerular.  
 
Referências Bibliográficas: 
-Berne & Levy - Fisiologia - 6a Ed. Elsevier 
-Guyton& Hall - Tratado de Fisiologia Médica - 12a Ed. Elsevier 
 
14- A- 
 
Comentários: 
Os fármacos apresentados nas alternativas são comumente utilizados no tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica. Contudo, há a necessidade de se verificar os mecanismos 
de ação para se definir quais seriam as melhores escolhas em contextos de co-
morbidades, como a asma brônquica. Com base nos mecanismos de regulação da 
contração e relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas, tem-se a importante 
contribuição do sistema nervoso periférico simpático e parassimpático. O primeiro, 
quando estimulado, está associado ao desenvolvimento de broncodilatação por meio 
da ativação de receptores beta-2 adrenérgicos. O parassimpático, por outro lado, 
contribui para a broncoconstrição via ativação de receptores M3 muscarínicos. Desta 
forma, o uso de antagonistas de receptores M3 colinérgicos e de agonistas beta-2 



adrenérgicos são indicados para o tratamento da asma brônquica. Dos fármacos 
apresentados na questão, o propranolol é um antagonista de receptores beta-
adrenérgicos não-seletivo, sugerindo que bloqueiam ao mesmo tempo receptores beta-
1 e beta-2, o que explica, via antagonismo de receptores beta-2, o broncoespasmo 
apresentado pelo paciente. Alternativas terapêuticas ao paciente poderiam ser 
fármacos anti-hipertensivos que não interfiram de forma direta no funcionamento 
desses sistemas sobre os mecanismos de contração de músculo liso da árvore 
respiratória, como a hidroclorotiazida (um diurético tiazídico), captopril, lisinopril e 
enalapril (inibidores da enzima de conversão da angiotensina [ECA]) ou os bloquadores 
dos receptores AT1 da angiotensina II (BRAs), como a losartana. Portanto, o item correto 
a ser assinalado é o propranolol. 
 
Referências Bibliográficas: 
-RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2016. 
 
15- D-  
 
Comentários: 
Pelo fato do código genético ser degenerado, muitas substituições de bases na molécula 
do DNA (mutações) não resultam na troca do aminoácido codificado por uma 
determinada trinca, não alterando o produto proteico. Desta forma, as mutações são 
ditas silenciosas, pois não determinam mudanças no fenótipo. 
  
Referências Bibliográficas: 
- Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. Thompson & Thompson. Genética Médica, 7a. 
Ed., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2008.  
 
16- C- 
 
Comentários: 
 A alcalose metabólica devido à terapêutica com diuréticos tiazídicos; alcalose 
respiratória secundária à dispnéia causada pela redução da complacência pulmonar, 
observada em casos de pneumonia.  
 
Referências Bibliográficas: 
-Berne, M.R.; Levy, M.N. Fisiologia. Elsevier. 6a Ed., 2009. -Guyton, A. Tratado de 
Fisiologia Médica. Elsevier 12a Ed., 2011.  
 
17- A-  
 
Comentários: 
Uma imagem é considerada anecoica quando não apresenta ecos no interior, ou seja, é 
líquida e, nesses casos, sua cor é preta (p. ex., bile, urina, liquor e sangue). Ela produz 
uma imagem branca posteriormente à sua parede: o reforço acústico posterior. Líquido 
no US faz referência a uma região como anecoica. 

 



Referências Bibliográficas: 
-LEVITOV, A. B.; DALLAS, A. P.; SLONIM, A. D. Ultrassonografia à Beira do Leito na 
Medicina Clínica. 1. ed. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill, 2013. 
-MARCHIORI, E.; SANTOS, M. L. Introdução a Radiologia. 2. ed.  GEN Guanabara Koogan, 
2015. 
-FLATO, U. A. P, et al. Utilização do FAST-Estendido (EFAST-Extende.d Focused 
Assessment with Sonography for Trauma) em terapia intensiva. Rev. Bras. Ter. 
Intensiva. Set. 2010; 22(3):291-299. 
 
18- B- 
 
Comentários: 
 A célula indicada pela letra B é uma célula principal que sintetiza a proteína 
pepsinogênio e as enzimas lipase e amilase gástrica. A célula indicada pela letra A está 
errada porque é a célula parietal, responsável pela liberação de íons H+ e Cl-, além da 
produção do fator antianêmico intrínseco. A célula indicada pela letra C está errada 
porque é a célula epitelial de revestimento. A célula indicada pela letra D está errada 
porque é uma célula mucosa que sintetiza mucina. 
 
Referências Bibliográficas: 
-JUNQUEIRA, L. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica – Texto e Atlas. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 
-ROSS, M. H.; PAWLINA, W. ROOS Histologia: Texto e Atlas – Correlações com Biologia 
Celular e Molecular.  8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. 
 
19- B- 
 
Comentários: 
Dado que as suposições são válidas, você não tem certeza se a média do valor na 
população está contida naquele intervalo, mas sabe que 95% dos intervalos construídos 
da mesma forma conterão o parâmetro. Os valores que representam os limites do 
intervalo de confiança não representam os valores mínimos e máximos de distribuição 
da amostra. Para cálculo do desvio padrão e da média de uma amostra é necessário 
conhecer todos os valores da amostra; não podem ser estimados a partir apenas da 
informação sobre o intervalo de confiança. 
 
Referências Bibliográficas: 
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
 
20- B-  
 
Comentários: 
Átrio e ventrículo esquerdos recebem irrigação da artéria circunflexa. O septo 
interventricular e o ápice do coração recebem 
irrigação da artéria interventricular anterior. O lado direito do coração é irrigado pela 
coronária direita. 
 



Referências Bibliográficas: 
- Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for students. 2nd edition. Churchill 
Livingstone, Elsevier, Philadelphia, 2005. 
 
21-C-  
 
Comentários: 
A paciente em questão tem apresentação clínica e achado de imagem compatíveis com 
um acidente vascular cerebral isquêmico. Como o quadro é de instalação recente, 
alterações na tomografia computadorizada ainda não são detectáveis. 
Hemiparesia com hemiparestesia direita associado a afasia global denota envolvimento 
extenso do território. Ela é candidata a terapia trombolítica com ativador de 
plasminogênio tecidual (rt-PA) endovenoso que deve ser iniciado imediatamente. A 
hemicraniectomia descompressiva é indicada para tratamento de infarto de artéria 
cerebral média maligno, ou seja, com evidências precoces de envolvimento extenso da 
artéria, já com hipodensidade observada na tomografia computadorizada craniana, o 
que não foi observado na paciente em questão. 
A anticoagulação está contraindicada na fase aguda do acidente vascular cerebral 
isquêmico, mesmo que o ritmo cardíaco seja irregular e que o mecanismo proposto seja 
tromboembólico. Depois da fase aguda, ela receberá anticoagulação para o tratamento 
de uma suposta fibrilação atrial e com isso prevenir outros episódios cerebrais 
isquêmicos. A antiagregação dupla com aspirina e clopidogrel está contraindicada nessa 
paciente em decorrência dela ainda estar na janela para receber o trombolítico 
endovenoso. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Launes J, Ketonen L. Dense middle cerebral artery sign: an indicator of poor outcomein 
middle cerebral artery area infarction. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1987; 50(11):1550-
1552. 
-Pontes-Neto OM, Cougo P, Martins SCO, Abud DG, Nogueira RG, Miranda M, et 
al.Brazilian guidelines for endovascular treatment of patients with acute ischemic 
stroke. Arq Neuropsiquiatr 2017; 75 (1): 50-56. 
-Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et 
al.Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a 
guidelinefor healthcare professionals from the American Heart Association/American 
Stroke Association. Stroke 2018;49(3):e46-110. 
 
22-A  
 
Comentários: 
O diagnóstico dos paciente é: hepatopatia crônica (cirrose hepática é um diagnóstico 
histológico não presente no caso) complicada com encefalopatia hepática 
(desorientação e asteríxis), ascite (abdome globoso com sinal de piparote presente), 
peritonite bacteriana espontânea (PBE) (> 250 polimorfonucleares/mm3 no líquido 
ascítico) e hiponatremia dilucional. O tratamento da PBE consiste em uso de 
cefalosporina de 3ª geração e albumina endovenosa. O uso de lactulose é uma boa 



opção para o caso – inócuo e com eficácia na fase aguda semelhante a outros recursos 
terapêuticos. 
 
Referências Bibliográficas: 
AUSIELLO, D & GOLDMAN, L. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 
FAUCI, A et al. Harrison Medicina Interna. 18ªed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2013. 
 
23- B-  
 
Comentários: 
Na esquizofrenia há presença de delírios e alucinações auditivas, embotamento afetivo 
(afeto plano) e presença dos sintomas por mais de 6 meses. No Transtorno Delirante 
tipo persecutório, a perseguição é um sintoma, porém, contrasta com o delírio 
persecutório da esquizofrenia, na clareza, lógica e elaboração sistemática do tema 
persecutório. Ou seja, as ideias são sistematizadas e detalhadas e o humor é congruente 
com o pensar, ao contrário da esquizofrenia, onde as ideias são fragmentadas e o humor 
é plano, não se modifica. O transtorno de personalidade paranoide pode ser 
diferenciado do transtorno delirante pela ausência de delírios fixos e diferentemente de 
indivíduos com esquizofrenia paranoide, pessoas com esse transtorno não têm 
alucinações ou transtorno do pensamento formal. Os sintomas de autismo ocorrem 
antes dos 3 anos de idade, com prejuízos principalmente na interação social e déficits 
do desenvolvimento da linguagem. 
O tratamento dos sintomas positivos da esquizofrenia é feito com medicações 
antipsicóticas, como Clorpromazina. Sertralina é utilizada nos transtornos de ansiedade 
e humor. Ácido valproico é utilizado no tratamento de crises epilépticas. Levodopa é 
utilizado no tratamento da Doença de Parskinon. 
 
Referências Bibliográficas: 
Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. Sadock B. J, 
Sdock A V- 9 edição - Porto Alegre: Artmed, 2017. 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition (DSM-V). Arlington, VA: American Psychiatric Association,  2016 
 
24- A-  
 
Comentários: 
A presença de hemácias falcizadas no esfregaço do sangue periférico, associado a 
anemia hemolítica indica o diagnóstico de anemia falciforme. A complicação de dor em 
membros é característica de crise álgica por vaso oclusão. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de Hematologia. Zago, Marco Antonio - Falcão, Roberto Passetto - Pasquini, 
Ricardo. 2013. 
 
 
  



25- D- 
 
Comentários: 
 Os pacientes com crise álgica da gota referem início agudo de dor intensa, com 
dificuldade de caminhar e realizar atividades da vida diária, não suportando nem mesmo 
contato do vestuário ou lençol com a articulação acometida. O início do quadro pode 
ocorrer a qualquer hora do dia, mas parece ser mais frequente durante a madrugada. O 
pico da dor ocorre nas primeiras 24 h, sobretudo entre 4 e 12 h após o início da crise. 
Ao exame clínico, tem-se a evidência dos componentes cardinais da inflamação: 
eritema, calor, edema e perda da mobilidade, com dor intensa ao toque e à 
movimentação da articulação. A pele apresenta-se eritematosa, quente, brilhante e 
visivelmente tensa. A pesquisa de cristais de UMS deve ser feita em líquido sinovial 
fresco o mais rapidamente possível, de preferência nas primeiras 6 h. É imprescindível 
o encontro de cristais fagocitados por polimorfonucleares (intracelulares) para 
diagnóstico da inflamação aguda. O diagnóstico de certeza da gota é fundamental, 
especialmente diante da necessidade de tratamento prolongado, e o padrão de 
referência é a identificação dos cristais de urato monossódico (UMS) em amostra de 
material biológico. 
Pacientes com gota aguda podem apresentar ácido úrico normal em até 63,3% dos 
casos, devendo-se repetir a dosagem após resolução da crise. 
As articulações mais envolvidas na pioartrite, de maneira geral, são as dos joelhos (40 a 
50%) e coxofemorais. 
Gota e artrite séptica podem coexistir e, assim, quando há a suspeita de artrite séptica, 
o Gram e a cultura do líquido sinovial devem ser feitos, mesmo se cristais de UMS são 
identificados. O exame complementar mais importante é a análise do líquido sinovial, 
que se revela turvo, com baixa viscosidade e contagem de leucócitos acima de 
50.000/mm³. Em alguns casos de artrites reativas e por cristais, esse valor também pode 
ser encontrado, ou seja, o aumento de leucócitos não é diagnóstico. 
Além do hemograma completo, que inclui as contagens de leucócitos e diferencial, a 
avaliação de rotina deve incluir a determinação de um reagente da fase aguda, como 
VHS ou PCR, que pode ser útil para discriminar distúrbios inflamatórios de distúrbios não 
inflamatórios. Ambos são baratos, podem ser obtidos facilmente e podem estar 
elevados em casos de infecção, inflamação, distúrbios autoimunes, neoplasia, gestação, 
insuficiência renal, idade avançada e hiperlipidemia. 
 
Referências Bibliográficas: 
- CARVALHO, Marco Antonio P. et al. Reumatologia - Diagnóstico e Tratamento. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 832 p. 
- KASPER, D. L. et al, (org.). Medicina interna de Harrison. 19. ed. São Paulo: AMGH 
Editora, 2017. v. 2. ISBN 978-85-8055-586-8. 
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Comentários: 
Trata-se de um caso de pneumonia comunitária (PAC), em paciente idosa, sem 
comorbidades prévias. A PAC é a principal causa infecciosa de morte no mundo, e nesta 
situação específica está recomendada a adoção de instrumentos adequadamente 
validados para definir a gravidade, e deste modo estratificar os pacientes que serão 
tratados em caráter ambulatorial ou internação, uso de antibióticos e mesmo a 
necessidade de internação em cuidados intensivos. Neste contexto os mais utilizados 
são o Pneumonia Severity Index (PSI) e o CURB-65 (mental Confusion, Urea, Respiratory 
rate, Blood pressure, and age ≥ 65 years), que utilizam a combinação de sinais clínicos e 
exames laboratoriais na sua composição. A forma simplificada do CURB-65, denominado 
CRB-65, sem a dosagem de ureia, é útil em ambientes nos quais exames laboratoriais 
não estão disponíveis, como no caso específico. A pontuação aqui atinge o valor de três 
(idade > 65 anos, FR > 30 e confusão mental) dos 4 pontos possíveis. Valores com 
pontuação 3 a 4 apresentam alta mortalidade (31%) e necessitam de hospitalização 
urgente. Diante da gravidade, a recomendação atual é o emprego de β-lactâmico 
associado a um macrolídeo ou fluoroquinolona respiratória isolada. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Corrêa RA, Costa AN, Lundgren F, Michelin L, Figueiredo MR, Holanda M, Gomes M, 
Teixeira PJZ, Martins R, Silva R, Athanasio RA, Silva RM, Pereira MC. Recomendações 
para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018. J BrasPneumol. 
2018;44(5):405 424. 
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Comentários: 
Sendo o Brasil o 2º país em número de casos de hanseníase, as características da lesão 
cutânea exibida colocam como principal hipótese diagnóstica a hanseníase 
tuberculoide. A alteração de sensibilidade, a principal característica da hanseníase, nas 
lesões localizadas na face pode ser mascarada pela riqueza de terminações nervosas 
finas que compensam o comprometimento de algumas fibras pelo Mycobacterium 
leprae. A presença de tubérculos na borda da lesão indica que é uma doença 
granulomatosa (padrão de inflamação crônica encontrado em um número limitado de 
condições infecciosas e algumas não-infecciosas). Tubérculos clinicamente se parecem 
com pápulas, porém como as alterações histopatológicas atingem a derme profunda, 
sua consistência é mais densa e involuem deixando cicatriz. O granuloma anular e a 
sarcoidose também são doenças granulomatosas. O granuloma anular tem formato 
anular (em anel), de contorno bem definido e regular pela justaposição de tubérculos e 
com pele normal ou comprometida no centro; o contorno pode ser da cor da pele 
normal, eritematoso ou róseo-amarelado; em geral assintomático. A sarcoidose é uma 
doença menos comum, sobretudo na faixa etária deste paciente. Uma das formas 
cutâneas de sarcoidose apresenta-se como placas eritêmato-acastanhadas ou 
eritêmato-violáceas, que involuem no centro deixando cicatriz atrófica e assumindo o 
formato anular. A doença que mais se confundiria com a hanseníase tuberculóide seria 
a dermatofitose/Tinea corporis, pela alta prevalência e pela borda ativa da lesão com 



tendência ao clareamento central, porém a borda é pápulo-vesiculosa com crostículas e 
descamação, é eritematosa e não ferruginosa, e não involui com atrofia cutânea; o 
prurido é proeminente. Segundo orientação da Organização Mundial da Saúde e do 
Ministério da Saúde brasileiro, os principais critérios para o diagnóstico de hanseníase 
deverão ser clínicos e epidemiológicos. No caso deste menino, estaria indicado iniciar 
imediatamente o tratamento específico (Poliquimioterapia Paucibacilar), disponível no 
SUS, e apenas se não houvesse resposta após 6 meses, estaria indicada a realização de 
biopsia para investigar outros diagnósticos. Em muitos casos de hanseníase tuberculoide 
o exame histopatológico não confirma o diagnóstico, uma vez que nesta forma da 
doença não há bacilos no tecido e nem sempre se surpreende o comprometimento de 
filetes nervosos.   
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância das Doenças Transmissíveis. Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação 
da hanseníase como problema de saúde pública. Brasília-DF. 2016.  
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância e Doenças Transmissíveis. Guia Prático sobre a Hanseníase. Brasília-DF. 2017. 
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Comentários: 
O quadro agudo de prurido principalmente noturno, com lesões papulosas escoriadas, 
algumas se agrupando e formando túneis, distribuídas nas áreas centrais do tronco, 
como abdome, mama e dobras são muito típicos da escabiose, ectoparasitose causada 
pelo Sarcoptes scabiei, altamente contagioso pelo contato direto com pessoas 
acometidas. É comum o acometimento de mais pessoas do contato diário do paciente 
como crianças e idosos acamados.  O tratamento é feito com Ivermectina. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Dermatologia de Sampaio e Rivitti, de Rivitti, Evandro A. na Amazon. ... Editora  :  Artes 
Médicas; 4ª edição - Belda W, Di Chiachio N, Criado PR. Tratado de Dermatologia, Ed. 
Atheneu, 2015. - BOLOGNIA, J.; JORIZZO, J & RAPINI, RP. Dermatology, Mosby: 2nd ed, 
2014 
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Comentários: 
O paciente desta questão apresenta hipertensão estágio 2 (PA sistólica ≥ 180 mmHg e 
PA diastólica ≥ 110 mmHg), além de ter mais de 55 anos, ser diabético e dislipidêmico, 
apresentando assim um risco cardiovascular muito alto. Deve ser conduzido com 
tratamento não medicamentoso e medicamentoso associado. Por ser diabético, tem 
benefício no uso de inibidor de ECA ou BRA, e o uso de diuréticos tiazídicos pode 
prejudicar o controle glicêmico. Assim, a associação BRA + antagonista de canal de cálcio 
é a melhor opção. 
 
Referências Bibliográficas: 



Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, 
et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 
2021;116(3):516-658. 
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Comentários: 
Teoricamente, qualquer quimioterápico tem potencial de causar cardiotoxidade. A 
sintomatologia, exame fÍsico, radiografia de tórax, ECG e Ecocardiograma são 
compatíveis com Insuficiência cardíaca. A ausência de turgência jugular, não exclui o 
diagnóstico. 
 
Referências Bibliográficas: 
KALIL FILHO, R et al. I Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. Arq.Bras.Cardiol., 2011. 
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Comentários: 
Quando há múltiplos fatores de risco para doença coronariana (sedentário, 
dislipidêmico, diabético, tabagista), dor torácica sugestiva de angina com início recente 
e sinais de gravidade no exame físico, considera-se o diagnóstico de angina instável de 
alto risco, com necessidade de conduta imediata, com internação, medidas para 
síndrome coronariana aguda e cateterismo cardíaco o mais breve possível (24 a 48 
horas). Esse diagnóstico, bem como a conduta inicial não depende de alterações 
eletrocardiográficas e de marcadores bioquímicos de lesão miocárdica. Deve-se iniciar 
o tratamento com antitrombóticos e estatinas, e dependendo dos marcadores de lesão 
miocárdica, realizar um cateterismo precoce.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Braunwald E, Zipes DP, Bonow R. Braunwald: Tratado de Doenças Cardiovasculares. 
10ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. Nobre F, Magalhães CC, Serrano Jr CV 
et al. Tratado de Cardiologia SOCESP. 3ª ed. Barueri: Manole, 2015.  
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Comentários: 
 O quadro clínico e alterações glomerulares proliferativas (hipercelularidade) e 
formação de crescentes epiteliais extracapilares em 60% dos glomérulos à biópsia 
permitem um único diagnóstico de glomerulonefrite rapidamente progressiva.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Riella MC. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 
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Comentários: 
A doença de Graves é uma das principais causas de hipertireoidismo, e acomete mais o 
sexo feminino. Caracteriza-se por sinais inespecíficos de tireotoxicose. Sua tríade 
característica é: bócio difuso (simétrico e difuso, geralmente com sopro audível sobre a 
glândula), oftalmopatia e dermopatia infiltrativa. O tratamento envolve 
betabloqueadores para controle dos sintomas adrenérgicos (palpitações, taquicardia, 
tremor e ansiedade, sendo o propranolol o mais usado). Quanto aos agentes 
antitireoidianos, tioureias inibem a tireoperoxidase e, consequentemente a 
organificação do iodo e o acoplamento dos resíduos de MIT e DIT na formação de T3 e 
T4. Entre elas, propiltiouracila e metimazol. Já os corticoides atuam como 
imunossupressores e inibidores da secreção glandular e da conversão periférica de T4 
em T3, devendo ser usados na crise tireotóxica. A doença de Plummer acomete mais 
frequentemente mulheres acima de 60 anos, onde surge inicialmente o bócio, 
secundário a nódulos, geralmente benignos, sem que haja alterações nos exames 
funcionais da glândula, obrigatoriamente. O tratamento geralmente inclui ressecção dos 
nódulos com iodo radioativo ou ressecção cirúrgica. A Tireoidite granulomatosa 
subaguda (TGSA), também denominada Tireoidite de De Quervain, é de origem viral, e 
caracteriza-se por um bócio nodular ou difuso, quase sempre doloroso. A destruição dos 
folículos com liberação dos hormônios tireoidianos estocados na glândula para a 
circulação causa tireotoxicose com baixa captação de iodo radioativo. A tireoidite 
linfocítica subaguda caracteriza-se por inflamação viral da glândula tireoidiana, 
cursando com febre e dor. Pode apresentar inicialmente com quadro de 
hipertireoidismo e logo após um hipotireoidismo transitório. Ao exame físico pode 
apresentar aumento da glândula, porém com assimetria. 
 
Referências Bibliográficas: 
- FAUCI, A.S et al. Medicina Interna de Harrison. 20ª ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 
2019  
- Vilar, L. Endocrinologia Clínica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 
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Comentários: 
A paciente apresenta quadro clínico de síndrome de Cushing – como nega uso de 
glicocorticoides, deve-se pesquisar hipercortisolemia e, caso seja confirmada, deve-se 
dosar o ACTH, para classificar a síndrome como Síndrome de Cushing endógena ACTH 
dependente ou independente. Não há indicação de dosagem de catecolaminas, pois o 
quadro clínico não é de feocromocitoma.A dosagem de ACTH plasmático deve ocorrer 
somente após  confirmar laboratorialmente a suspeita de hipercortisolemia. Não 
havendo necessidade de realizar exames de imagem nesta fase. 
 
Referências Bibliográficas: 
-FAUCI, A.S et al. Medicina Interna de Harrison. 20ª ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 
2019 



-GOLDMAN, L & SCHAFEER, A.I. Goldman-Cecil. Medicine. 26ª ed. Philadelphia: Elsevier, 
2019 
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Comentários: 
A doença de Crohn se diferencia da retocolite ulcerativa por apresentar com frequência 
sintomas sistêmicos (p.ex. artrite), doença perineal (pex. fistula anorretal) e a 
manifestação inicial da ileocolite pode simular uma apendicite. A apendicite aguda não 
melhora com a defecação e não tem história prévia de artralgia. Clostridium difficile 
pode ser causa de diarréia  disabsortiva, porém não crônica como se apresenta no caso 
em questão.  A sulfassalazina é a medicação indicada e utilizada para tratamento da 
Doença de Crohn. 
 
Referências Bibliográficas: 
FAUCI, AS et al. Harrison Medicina Interna. 18ªed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2013. 
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Comentários: 
Trata-se de um paciente com estado hiperglicêmico hiperosmolar (glicemia acima de 
600mg/dl; pH arterial>7,3; bicarbonato sérico>18mEq/l; discreta cetonemia; 
osmolaridade sérica>320mOsm/kg; desidratação e alteração do estado mental). Nestes 
casos, o erro mais frequente é iniciar insulina de maneira apressada, quando na verdade 
a medida mais urgente é hidratar o paciente e avaliar a presença de distúrbios 
hidroeletrolíticos. Em casos como o do paciente da questão, a insulina somente deve ser 
iniciada se o potássio estiver > 3,3 mEq/l, devido ao risco de arritmias graves associado 
à hipopotassemia.  
 
Referências Bibliográficas: 
- MILECH, A. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020). São Paulo: A.C. 
Farmacêutica, 2016.  
- FAUCI, A.S et al. Medicina Interna de Harrison. 20ª ed. Rio de Janeiro: McGrawHill, 2019 
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Comentários: 
A principal causa de lesões múltiplas no SNC em pacientes HIV com imunodeficiência 
grave é a toxoplasmose. As outras causas apresentam padrões diferentes de sintomas e 
achados tomográficos. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Mofenson, LM et al. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic 
infections in HIV-infected Adults and adolescents. MMWR Recomm Rep. 2009, Set 4, 58 
(RR-11):1 
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Comentários: 
Paciente apresenta quadro clínico e eletrocardiográfico compatível com infarto agudo 
do miocárdio. A presença de supradesnivelamento em DII, DIII e AVF e infra em V1-V2 é 
diagnóstica de acometimento de parede ínfero-dorsal. O paciente evoluiu muito 
rapidamente com choque cardiogênico e edema agudo de pulmão com sopro bem 
audível em foco mitral. Pela precocidade, quadro clínico e parede acometida é 
obrigatória a hipótese diagnóstica de insuficiência mitral aguda por isquemia/ruptura 
de músculo papilar posteromedial já que o mesmo recebe irrigação única pela coronária 
direita ou circunflexa responsáveis pelos infartos de parede ínfero-dorsal. 
 
Referências Bibliográficas: 
-ZIPES, MDP et al. Braunwald – Tratado de Doenças Cardiovasculares. 9ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013 
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Comentários: 
A paciente apresenta quadro de Injúria Renal Aguda por rabdomiólise. A conduta nesses 
quadros deve sempre priorizar a hidratação, medida indispensável para evitar a piora 
da função renal e corrigir a lesão tubular pelos pigmentos de mioglobina. Iniciar IECA 
(enzima conversora de angiotensina)  ou BRA (bloqueadores dos receptores de 
angiotensina) poderia piorar a hipercalemia e a função renal. O fibrato também causa 
rabdomiólise como efeito adverso não sendo indicado.  
 
Referências Bibliográficas: 
FAUCI, AS et al. Harrison Medicina Interna. 18ªed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2013.  
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Comentários: 
A questão aborda um tema muito discutido atualmente em relação aos idosos, o 
delirium, que por ser muitas vezes subdiagnosticado e erroneamente tratado está 
relacionado ao maior tempo de internação e morbimortalidade. Além disso, retoma 
questões fundamentais como o diagnóstico diferencial de Doença de Alzheimer e os 
riscos do uso de benzodiazepínicos em idosos. Estes pacientes podem apresentar reação 
paradoxal (agitação) piorando o quadro clínico inicial. Por esta razão, o uso de 
benzodiazepínicos endovenoso é contraindicado, sendo indicado, para o tratamento da 
agitação, antipsicóticos. 
 
Referências Bibliográficas: 
- BRENDA TP et al. The Importance of Diagnosing and Managing ICU Delirium. CHEST, 
132:624–636, 2007. 
- SCHWARTZ CE. Delirium in hospitalized older pacients. N.Engl.J.Med., 341(5):369-70, 
1999. 
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Comentários: 
Apesar do tratamento adequado no início da gestação, o aumento do título de VDRL 
coletado na internação para o parto indica que houve uma reinfecção, portanto o RN 
deverá ser submetido aos seguintes exames: hemograma completo, radiografia de ossos 
longos e líquor. Apesar de assintomático, deverá ser instituído tratamento com 
penicilina cristalina ou procaína, dependendo do resultado do líquor. Como o VDRL do 
RN é reagente, não será tratado com penicilina benzatina, mas sim, com penicilina 
cristalina ou penicilina procaína.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Ministério da Saúde Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – DGITS/SCTIE Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) - Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites 
Virais, junho/2020  
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Comentários: 
A doença de Legg-Calvé-Perthes é um transtorno no quadril de etiologia desconhecida 
associada a uma interrupção temporária do suprimento sanguíneo na epífise femoral 
proximal, levando a osteonecrose e deformidade da cabeça do fêmur. Acomete mais 
meninos (proporção de 4:1) na idade entre 4 e 8 anos de idade. Em geral a apresentação 
clínica mais frequente é a claudicação de duração variável. A dor, quando presente, se 
manifesta na virilha ou na região anteromedial da coxa ou na região do joelho e 
relacionada a atividade. Ao exame pode ou não haver encurtamento, mas o principal 
sinal é a limitação da rotação interna do quadril. A “dor do crescimento” é um tema de 
discussão obrigatória para desmistificar situações que se consagraram e se perpetuaram 
sem uma consubstanciada investigação etiopatogênica.  A doença de Osgood-Schlatter 
é uma osteocondrose da tuberosidade da tíbia, mais comum em adolescentes do sexo 
masculino, associado a microtraumas repetitivos na região e cursa com dor bem 
localizada na tuberosidade anterior da tíbia. A sinovite transitória do quadril é 
responsável pela maioria dos quadros de quadril doloroso na faixa etária pediátrica e 
geralmente associada a quadro viral prévio, é autolimitada e duração de até 15 dias de 
evolução. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Reumatologia para pediatras, Sheila Knupp Feitosa de Oliveira, 2ª ed, 2014. 
- Doenças reumáticas na criança e no adolescente, livro da coleção PEDIATRIA do 
Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, 3ª ed, 2018. 
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Comentários: 
Os sinais clínicos indicam uma desidratação leve cujo tratamento preconizado 
inicialmente é a reidratação oral na unidade de saúde sob supervisão, e apesar da 
história de vômitos, o lactente está aceitando líquido por via oral e não apresenta sinais 
de choque. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Manejo da Diarreia Aguda OMS – 2016. Ministério da Saúde – Manual de Assistência e 
Controle das Doenças Diarreicas – 2ª edição 
- Diarreia aguda: diagnóstico e tratamento. Departamento Científico de 
Gastroenterologia • Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017 
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Comentários: 
O escorpião é animal peçonhento de hábitos noturnos quando sai para se alimentar. 
Costuma esconder-se sob entulhos, madeira e tijolos acumulados, sendo que sua picada 
é extremamente dolorosa causando descarga autonômica maciça adrenérgica e 
colinérgica, causando, na dependência da intensidade, falência cardiocirculatória que é 
a principal causa de morte. Em geral os acidentes são mais graves nos extremos de 
idade. No caso em questão o acidente ocorreu à noite, em ambiente propício, seguido 
de dor local intensa e sintomas simpatomiméticos importantes, sugerindo provável 
acidente escorpiônico. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Martin JG, Fioretto JR, Carpi MF. In: Emergências Pediátricas – 1 ed – Rio de Janeiro, 
Atheneu, 2019. 
-Ministério da Saúde do Brasil:https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-
animais-peconhentos-serpentes [citado em 07/05/2020] 
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Comentários: 
“É vedado ao médico: Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de 
discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.” 
Cada caso deve ser avaliado, mas em menores com capacidade de discernimento, desde 
que não sofra risco de dano, o paciente deve ser respeitado e deve ter um prazo para 
que se convença a buscar o apoio dos responsáveis 
 
Referências Bibliográficas: 
- Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Médica 2010. Disponível em 
http://www.rcem.cfm.org.br/index.php/cem-atual#cap9 Acesso em 05/04/201 
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Comentários: 
O lactente apresenta-se com bom ganho pondero-estatural e sem sintomas e 
complicações, o que caracterizaria um refluxo fisiológico. Não há evidências para se 
indicar um teste empírico aos lactentes e crianças menores, pois os sintomas são 
inespecíficos. A radiografia contrastada esôfago, estômago, duodeno (REED) avalia 
apenas o RGE pós prandial imediato, não tendo capacidade de quantificar o RGE, nem 
estabelecer se existe ou não a DRGE. O exame de escolha para avaliação de esofagite 
péptica é a endoscopia digestiva alta com biópsia. 
 
Referências Bibliográficas: 
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de Pediatria. 4. ed. São Paulo: Manole, 
2017.Seção 12.1. 
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Comentários: 
O quadro clínico descreve um paciente com quadro sugestivo de Síndrome Nefrótica, 
que consiste basicamente em perda de albumina pela urina em grande quantidade, 
levando a alteração da pressão oncótica do plasma e hipercolesterolemia secundária à 
perda proteica. 

 
Referências Bibliográficas: 
- Nefrologia Pediátrica - Toporovski Autor: Toporovski, Mello, Martini Filho, Benini, 
Andrade 
 
48- C-  
 
Comentários: 
A presença de disfonia e estridor localiza o processo infeccioso de vias aéreas superiores 
em laringe. O início e progressão insidioso, com evolução para sinais de insuficiência 
respiratória aguda, em uma criança que permanece em bom estado geral e com febre 
baixa, não toxemiada, é característico de laringite aguda - crupe. A etiologia desse 
processo é viral, e o tratamento, além das medidas de suporte e fisioterapia respiratória, 
inclui inalação com vasoconstritor e corticoterapia. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Pediatria – Diagnóstico e Tratamento. Morais, MB; Campos, SO; Hilario, MOE. 
FAP/UNIFESP Editora Manole, 2013. 1839p. 
- SBP - https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/01/Emergncia-Crupe-
Viral-e-Bacteriano.pdf (Triênio 2016-2018) 
 
  

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/01/Emergncia-Crupe-Viral-e-Bacteriano.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/01/Emergncia-Crupe-Viral-e-Bacteriano.pdf


49- B- 
 
Comentários: 
Trata-se de quadro compatível com hipotireoidismo adquirido, cuja principal causa na 
infância é a tireoidite de Hashimoto, de etiologia autoimune. Daí a importância de 
considerar o antecedente familiar de doença autoimune (no caso, diabetes mellitus tipo 
1) e a lesão hipocrômica em genital (vitiligo), que também se associa com a tireoidite. O 
hipotireoidismo adquirido é, em geral, oligo ou assintomático, mas na infância sintomas 
como déficit de crescimento e bócio são os mais importantes, além de outros 
inespecíficos como constipação, desânimo, irregularidade menstrual, queda de cabelo. 
Como a menarca tem mais de dois anos, não seria mais esperada a irregularidade 
menstrual. O bócio puberal poderia ser uma hipótese, mas não cursa com alteração 
laboratorial e tampouco clínica de desaceleração do crescimento. O laboratório de 
hipertireoidismo seria esperado na doença de Graves. 

 
Referências Bibliográficas: 
- Radetti G. Clinical aspects of Hashimoto's thyroiditis. Endocr Dev. 2014; 26:158-70. 
- Radetti G, Maselli M, Buzi F, et al. The natural history of the normal/mild elevated TSH 
serum levels in children and adolescents with Hashimoto's thyroiditis and isolated 
hyperthyrotropinaemia: a 3-year follow-up. Clin Endocrinol (Oxf). 2012; 76:394-8. 
 
50- D- 
 
Comentários: 
O nível de suspeição deve ser elevado para fazer diagnóstico precoce de tumor cerebral. 
Sintomas podem ser vagos ou exuberantes e estes denotam sinais de Hipertensão 
craniana e /ou sinais de localização. 
 
 Referências Bibliográficas: 
 -Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de pediatria. São Paulo: Manole, 2007, p. 
1651-1652. 
 
51- B-  
 
Comentários: 
A IgE sérica está comumente elevada nos quadros de Dermatite Atópica, fazendo parte 
dos critérios diagnósticos de Hanifin&Rajka (1980), apesar de não ser específica, uma 
vez que se eleva em outras doenças. A deficiência de IgA é responsável por quadros 
infecciosos de repetição, tais como otites e pneumonias de repetição, infecções 
intestinais e diarreia crônica, não estando relacionada à Dermatite Atópica. A eosinofilia 
pode estar presente na Dermatite Atópica, entretanto não é acompanhada por 
leucocitose e este achado não é um dos critérios diagnósticos de Hanifin&Rajka (1980). 
A leucocitose com linfocitose não tem relação com a Dermatite Atópica, sendo 
observada principalmente em infecções virais.  
 
Referências Bibliográficas: 
-Tratado de Pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria 4a Edição. 2017. 



 
52- D-   

Comentários: 
Estamos diante de choque séptico caracterizado por febre, taquicardia e hipotensão. Na 

avaliação primaria do paciente, temos alteração do estado de consciência, taquicardia, 

taquipneia, hipotensão. Devemos monitorar o paciente, fornecer oxigênio, solicitar 

acesso calibroso, iniciar reposição de volume e antibioticoterapia na primeira hora, 

independentemente dos resultados de exames laboratoriais. 

Referências Bibliográficas: 
- Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª ed, 2017 

 
53- A-  
 
Comentários: 
As recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2021) e do Ministério da 
Saúde orientam a suplementação preventiva para recém-nascido de termo, de peso 
adequado para a idade gestacional, de 1mg de ferro elementar/kg de peso/dia, a partir 
do 6º mês de vida (se em aleitamento materno exclusivo, ou em uso de menos de 500 
ml/dia de fórmula infantil), até o 24º mês de vida. Não é necessária a suplementação 
preventiva com ferro elementar para os lactentes nascidos a termo, com peso de 
nascimento adequado, que estejam recebendo mais de 500ml/dia de fórmula infantil. 
No caso a criança recebe 250ml/dia de fórmula infantil. A dose da suplementação 
preventiva com ferro elementar (1mg/kg de peso/dia) para os lactentes nascidos a 
termo, com peso de nascimento adequado, e que estejam recebendo menos de 500ml 
de fórmula infantil/dia, deverá ser mantida dos 6 meses aos 2 anos de idade. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Weffort V., Braga J. A. P. Consenso sobre anemia ferropriva: ATUALIZAÇÃO: DESTAQUES 
2021. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP - Departamento de 
Nutrologia e Hematologia-Hemoterapia). 
 
54- B-  
 
Comentários: 
A infecção pelo Streptococcus B hemolítico do grupo B (Streptococcus agalactiae), cocos 
gram-positivos, geralmente presente nos primeiros dias de vida é frequentemente 
associada com ruptura prolongada de membranas, corioamnionite. A sepse é a 
manifestação mais comum e pode estar associada a meningite. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Livro de Neonatologia da coleção PEDIATRIA do Instituto da Criança do Hospital das 
Clínicas, 2ª ed, 2020.  Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª ed, 
2017 
- Nelson Tratado de Pediatria. 20th ed, 2017. 
 



55- A-  
 
Comentários: 
Questão clássica de síndrome de Löefller: infiltrado pulmonar migratório na radiografia 
de tórax com eosinofilia relativa importante (Pneumonite eosinofilica). A fase larvária 
pulmonar pode manifestar-se como asma brônquica ou pneumonia intersticial, com 
sinais de insuficiência respiratória e sintomas gerais como febre, cefaleia, mal-estar e 
prostração que definem a Sindrome de Loeffler. O alérgeno do áscaris encontra-se em 
todas as fases do ciclo vital do parasita. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Murahovschi, J. – Pediatria: Diagnóstico + tratamento, Sarvier 
-Tratado de pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria - 4ª edição- 2017 – Editora 
Manole 
 
56- A-  
 
Comentários: 
Crianças com tumor córtex suprarrenal pode apresentar: 
A virilização de genitália externa feminina indica atividade androgênica que, nesta faixa 
etária, é condizente com tumor de suprarrenal devido o início há 6 meses. Meninas 
podem apresentar clitorimegalia, pubarca precoce ou hirsutismo, voz grave, hipertrofia 
muscular, crescimento acelerado e acne; meninos podem apresentar pseudopuberdade 
precoce, com os sinais típicos de aumento de tamanho do pênis, sem aumento 
concomitante do volume testicular, crescimento acelerado, hipertrofia muscular. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 18ª edição. WB Saunders, 2009. 
- Marcondes E et al. Pediatria Básica. São Paulo: Sarvier, 2002, p.61-96. 
-Tratado de pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria - 4ª edição- 2017 – Editora 
Manole 
 
57- D- 
 
Comentários: 
A mononucleose, causada pelo vírus Epstein-Baar, na maioria dos casos se manifesta 
clinicamente com quadro insidioso de mal estar, febre baixa e odinofagia. Ao exame 
físico observa-se linfadenopatia generalizada (90%), esplenomegalia (50%). Também 
pode se observar alterações em amígdalas e erupção cutânea. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Tratado de pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria - 4ª edição- 2017 – Editora 
Manole 
-Nelson - Tratado de Pediatria - 2 Vols. - 19ª Ed. 2013. Kliegman, Robert; Behrman, 
Richard E.; Jenson, Hal B. Elsevier 
 
58- A-  



 
Comentários: 
É a principal urgência urológica, mais frequente em adolescentes. A história é 
fundamental: história anterior de crise semelhante, fazendo exercício físico, em 
puberdade. Exame físico: Ausência do reflexo cremastérico - Sinal de Rabinowitz. 
Pode haver piora da dor com a elevação do testículo. 
O diagnóstico é clínico e a conduta cirúrgica edve ser o amais rápido possível. 
 
Referências Bibliográficas: 
Nelson - Tratado de Pediatria - 2 Vols. - 19ª Ed. 2013. Kliegman, Robert; Behrman, 
Richard E.; Jenson, Hal B. Elsevier 
 
59- D-  
 
Comentários: 
A história de cansaço às mamadas desde o nascimento e baixo ganho ponderal sugere 
a hipótese de cardiopatia congênita. A presença de taquipneia sem outros achados no 
exame físico sugere que a cardiopatia seja de hiperfluxo pulmonar. Dentre estas, a 
comunicação interventricular é uma das mais frequentes. em geral apresenta-se com 
episódios de regurgitação e episódios repetidos de sibilância ou infecções respiratórias, 
além do baixo ganho ponderal. Na ausculta cardíaca observam-se a 2ª bulha 
hiperfonética na área pulmonar e o sopro é sistólico de regurgitação (holossistólico). 
Podem apresentar sinais de Insuficiência cardíaca, palidez e hepatomegalia. Este quadro 
é considerado uma comunicação inter ventricular moderada. 
 
Referências Bibliográficas: 
- NELSON. Tratado de Pediatria - Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Robert Kliegman. 
18ª Edição. Elsevier. 2009. 
- Tratado de Pediatria -da Sociedade Brasileira de Pediatria - 4ª edição 2017 Editora 
Manole 
 
60- C-  
 
Comentários: 
Provavelmente essa criança foi exposta na creche que frequenta, a uma doença 
gastrointestinal. Ela tem febre, dor abdominal e diarreia líquida, que progrediu para 
diarreia sanguinolenta e com muco e apresentou convulsão. O diagnóstico mais 
provável é de enterite bacteriana com complicação neurológica. O aparecimento de 
sangue nas fezes pode ser causado por uma grande variedade de doenças, nem todas 
infecciosas. O sangramento do trato gastrointestinal nessa criança poderia ter sido 
causado por intussuscepção, púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome hemolítico 
urêmica, divertículo de Meckel, colite por Clostridium difficile e pólipos, porém a 
descrição é típica de um caso de enterite infecciosa por Shigella ou Salmonella. A 
infecção por Shigella é transmitida pessoa-pessoa ou pelo alimento ou pela água. As 
crianças acometidas pela doença apresentam febre, dor abdominal, diarreia aquosa, 
anorexia, toxemia e menos frequentemente cefaleia, confusão, convulsão, alucinações, 
prolapso retal, hepatite colestática, artrite, conjuntivite e cistite. O estudo diagnóstico 



inclui a coprocultura, leucócitos fecais e o hemograma completo. O tratamento deve ser 
dirigido para a correção hidroeletrolítica e a antibioticoterapia (azitromicina, ceftriaxona 
e ácido nalidíxico) tem como objetivo encurtar o tempo da doença e diminuir a excreção 
do micro-organismo. O uso racional de antibióticos diminui as complicações. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Bhuta ZA. Acute gastroenterites in children. In Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, 
Stanton BF, eds.  
- Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007:1605-
1617. 
-- Tratado de Pediatria -da Sociedade Brasileira de Pediatria - 4ª edição 2017 Editora 
Manole. 
 
61- B-  
 
Comentários: 
A principal hipótese diagnóstica para este caso é a Doença de Hirschsprung (ou 
aganglionose congênita do cólon). Esta malformação congênita, caracterizada pela 
ausência das células ganglionares dos plexos nervosos do intestino terminal, acomete 
tipicamente recém-nascidos a termo, levando a um quadro clínico de obstrução 
intestinal baixa (uma das principais causas de obstrução intestinal no período neonatal). 
Na história clínica, encontramos elementos que sugerem fortemente este diagnóstico, 
tais como o atraso na eliminação do mecônio (>48 horas), evacuações em pequena 
quantidade e em menor frequência, eliminação de fezes explosivas após estímulo retal 
(sinal clínico clássico desta doença), além da progressiva evolução para obstrução 
intestinal (baixa aceitação da dieta, distensão abdominal progressiva e vômitos). A 
conduta neste momento deve ser a realização de lavagem intestinal com SF0,9% morno, 
para o alívio da obstrução intestinal. Após isto, inicia-se a investigação diagnóstica 
através de exames complementares específicos (manometria anorretal, enema opaco  e 
biópsia retal). Após a confirmação diagnóstica, o tratamento cirúrgico é indicado, 
através da técnica cirúrgica de abaixamento de colonendorretaltransanal 
(procedimento de De La Torre-Mondragon). A atresia duodenal é uma malformação 
congênita, caracterizada pela obstrução completa da luz duodenal. Habitualmente, o 
diagnóstico é realizado pelo ultrassom pré-natal (poliidrâmnio e sinal da “dupla-bolha”). 
Ao nascimento, há vômitos biliosos em grande quantidade, desde as primeiras horas de 
vida, associados à distensão abdominal, principalmente em epigástrio. O diagnóstico é 
confirmado através de radiografia abdominal, com o sinal clássico da “dupla-bolha”). A 
conduta inicial deve ser reequilíbrio hidroeletrolítico e passagem de sonda orogástrica. 
Após a estabilização clínica e confirmação diagnóstica, o tratamento é cirúrgico, 
preferencialmente através de anastomose duodeno-duonenallátero-lateral em forma 
de diamante. A enterocolitenecrosante é uma doença típica do período neonatal, de 
origem multifatorial, que provoca necrose parcial ou completa da parede intestinal, com 
ou sem perfuração franca. Acomete tipicamente recém-nascidos prematuros e de baixo 
peso, nos primeiros 10 dias de vida. O quadro clínico pode ser súbito ou insidioso, e a 
evolução pode apresentar instabilidade hemodinâmica, vômitos biliosos e distensão 
abdominal, reação peritoneal e diarréia, inclusive com sangue nas fezes. A investigação 
diagnóstica deve ser feita através de exames laboratoriais e de radiografia do abdome. 



O tratamento é a princípio clínico, através de estabilização hemodinâmica, jejum com 
descompressão gástrica e antibioticoterapia ampla. As principais indicações cirúrgicas 
compreendem radiografia com pneumoperitôneo (sinal de perfuração intestinal) e piora 
clínica abdominal e sistêmica. A estenose hipertrófica do piloro é uma doença adquirida, 
que tipicamente acomete crianças entre a terceira e sexta semanas de vida, na qual há 
hipertrofia da musculatura pilórica, tornando este canal estreito, alongado e espessado. 
O início dos sintomas é mais tardio, e limita-se a vômitos pós-prandiais (conteúdo leite, 
não há vômitos biliosos). Mesmo com os vômitos, a criança mantém apetite voraz. Com 
a evolução do quadro, há perda de peso por baixa aceitação da dieta, podendo ocorrer 
desidratação e desnutrição. Ao exame físico há distensão do andar superior do 
abdome, ondas peristálticas visíveis e pode ser palpado o canal pilórico espessado (oliva 
pilórica = sinal que é patognômico desta doença). O tratamento inicial é estabilização 
clínica, com correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, jejum e descompressão gástrica. 
Após a estabilização clínica, o tratamento cirúrgico está indicado através da 
piloromiotomria (procedimento de Fredet-Hamsted). 
 
Referências Bibliográficas: 
-Cirurgia Pediátrica – Teoria e Prática. João Carlos Ketzer de Souza. 1ª edição – Ed. Roca 
– 2008. 
-Cirurgia Pediátrica – João Gilberto Maksoud. 2ª edição – Ed. Revinter – 2003 
 
62- B-  
 
 Comentários: 
A distopia testicular pode se manifestar de várias maneiras, como testículo palpável em 
região inguinal, testículos retráteis e testículo não palpável, podendo ter abordagens 
diferentes de acordo com a idade da criança e os achados de exame físico. A literatura 
mais recente mostra a indicação cirúrgica ideal a partir de 6 meses de vida. A terapia 
hormonal para casos de criptorquidia é controversa, com discrepância nos resultados 
apresentados, e com poucas indicações, não sendo usada rotineiramente. Alguns dos 
hormônios, que apresentam resultados variáveis na literatura, são: Gonadotrofina 
Coriônica humana (hCG), hormônio liberador de hormônio luteinizante (LHRH), análogo 
sintético LHRH - spray nasal. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Carnevale,J; Miranda E.G; Silveira A.E; Tiburcio, M.A. Tratado de Urologia Pediátrica. 
Editora Sparta Holcomb,G. Ascraft  Cirurgia Pediátrica. 6ª edição.Elsevier 2017.  
-Maksoud,J.G. Cirurgia Pediátrica/voII.2a Edição.RJ:Revinter2003. 
 
63- C-  
 
Comentários: 
O aumento das concentrações plasmáticas de anestésicos locais está associado 
inicialmente com inquietação e vertigem, zumbido, fala arrastada culminando em 
convulsões tônico-clônicas. As convulsões podem ser seguidas de depressão do sistema 
nervoso central (apneia) e morte.  
 



Referências Bibliográficas: 
MILLER, RD. Bases da anestesia, 7ª ed. Ed. Elsevier, 2019 
 
64- A  
 
Comentários: 
Desidratação aguda é uma complicação pós-operatória bastante comum. Neste caso, 
tanto a resposta inflamatória do processo abdominal, levando à perda de líquido para o 
compartimento extravascular, quanto os vômitos apresentados pelo paciente, explicam 
esta complicação. Além disso, o paciente encontra-se em jejum desde a cirurgia, 
possivelmente com reposição hídrica endovenosa insuficiente. São sinais clínicos da 
desidratação, a sonolência e a hipoatividade, a desidratação das mucosas, a taquicardia 
e a urina em pequeno volume e de aspecto concentrado. Apesar de apresentar 
taquicardia, o paciente não apresenta taquipneia, nem hipotensão arterial, afastando o 
diagnóstico de choque, tanto hemorrágico, quanto séptico. Além disso, a criança não 
apresenta reação peritoneal ao exame abdominal, afastando o diagnóstico de abdome 
agudo perfurativo. Apesar dos vômitos esverdeados e da ausência de evacuações desde 
a cirurgia, há a presença de ruídos hidroaéreos propulsivos e eliminação de flatos, 
afastando o diagnóstico de abdome agudo obstrutivo.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Carlotti APCP. Choque em crianças. Medicina (Ribeirão Preto) 2012; 45(2):197-207.  
- Spadella CT. Pós-operatório. In: Cataneo AJM, Kobayasi S. Clínica cirúrgica. Faculdade 
de Medicina de Botucatu – UNESP. Elsevier 2003. 254-61. 
 
65- A- 
 
Comentários: 
As características apresentadas para a lesão são compatíveis com úlcera de origem 
venosa. O mecanismo fisiopatológico consiste em hipertensão venosa nos capilares 
cutâneos, devido à insuficiência venosa (refluxo venoso pelas veias insuficientes), com 
subsequente edema, processo inflamatório cutâneo e lesão. Para regressão do quadro 
deve-se reduzir a pressão através de elasto-compressão da perna e curativos. A paciente 
precisa evitar quaisquer posições que dificultem o retorno venoso, pois contribuirão 
para a manutenção do edema e, consequente, piora do quadro. A paciente não 
apresenta dados que sugiram infecção (dor, hiperemia local e secreção), portanto não 
há indicação para antibioticoterapia.  
 
Referências Bibliográficas: 
-BRITO, C.J. et al. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, Angiologia. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Dilivros, 2020. 
 
66- B-  
 
Comentários: 
Deiscência profunda (pele e subcutâneo) após cirurgia de retirada de safena. Já se 
percebe completa granulação do subcutâneo, sem exsudação importante e sem sinais 



inflamatórios ao redor da ferida. Nestes casos o tratamento é manter limpeza adequada 
e curativos oclusivos, preferencialmente os de longa duração entre as trocas, como as 
placas de hidrocoloide e permitir a completa cicatrização por segunda intenção. A boa 
granulação do leito mostra que o ferimento não é recente, não há exsudação, coleções 
purulentas ou restos necróticos e por se tratar de fase tardia de cicatrização por segunda 
intenção não há necessidade de retornar ao centro cirúrgico e ressutura, como seria 
feito se a deiscência fosse precoce e limpa. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Sabiston - Cap 13 - Surgical Complications, p. 282-288. 
 
67- B-  
 
Comentários: 
Paciente com dor abdominal, febre e icterícia (tríade de Charcot) apresentam os sinais 
clássicos de colangite, ocasionada por cálculo impactado em colédoco distal o que 
causou obstrução e translocação bacteriana para o sistema biliar. Com a evolução do 
quadro, paciente começou a apresentar confusão mental e sepse grave com 
repercussão em sistema nervoso central e rins, caracterizando a pêntade de Reynolds. 
Nesses casos a conduta eminente deverá ser a estabilização hemodinâmica e a 
realização de colangiopancreatografia endoscópica retrógrada o mais precoce possível 
para descompressão da via biliar.  
 
Referências Bibliográficas: 
-SABISTON. Tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 19. ed. 
Elsevier, 2014. 2240p. 
 
68- D-  
 
Comentários: 
A dor na articulação do ombro é uma das queixas mais frequentes nos consultórios 
ortopédicos e pode ser causada por diversas patologias, provenientes dos componentes 
(osso, cartilagem, músculo, tendão, bolsa sinovial ou ligamento) da cintura escapular ou 
irradiadas de outras regiões. O manguito rotador do ombro é formado por quatro 
músculos (supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular) e os seus 
respectivos tendões, que se originam na escápula e se inserem na região proximal do 
úmero. Atuam na estabilização e movimentação da articulação do ombro. A lesão 
(rotura parcial ou total) de um tendão ou mais deste conjunto é chamada de síndrome 
do manguito rotador, caracterizada clinicamente por dor, diminuição da mobilidade 
ativa e da força do ombro. Patologias como a artrose glenoumeral, a artrose acrômio-
clavicular, a radiculopatia cervical e a capsulite adesiva de ombro, podem apresentar 
sintomas semelhantes e serem confundidas com a síndrome do manguito rotador. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Sella GV, Miyazaki AN, Checchia SL. Lesão do Manguito Rotador.  In: Reis FBD, Santili C, 
Barros Filho TEPD. Série Ortopedia e Traumatologia Fundamentos e Prática: Ortopedia 
do Adulto. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2019. p. 127-134. 



 
69- D-  
 
Comentários: 
Na doença hemorroidária, o sangramento é o sintoma mais comum e, na grande maioria 
das vezes, não é volumoso e sim intermitente e de pequena monta (embora não seja 
muito frequente, o paciente pode, algumas vezes, apresentar anemia importante). O 
aumento crônico do esforço evacuatório aumenta a possibilidade de surgimento do 
prolapso hemorroidário que é, em última análise, a consequência do relaxamento do 
tecido conjuntivo localizado entre a mucosa e a camada muscular do reto. Quando a 
queixa principal do paciente for referida como dor, atenção especial deve ser dada para 
a possibilidade de estar presente alguma complicação da doença hemorroidária: 
trombose hemorroidária aguda, associação com fissura anal ou o surgimento de um 
abscesso perianal. Existem várias formas de tratamento ambulatorial para hemorróidas 
internas: ligadura elástica, escleroterapia, crioterapia, coagulação infravermelha e laser. 
A ligadura elástica como método de escolha para o tratamento de hemorróidas internas, 
é o procedimento ambulatorial mais aceito na literatura médica mundial para o 
tratamento do sangramento e do prolapso hemorroidário (graus I, II e III). Além disso, é 
mais efetivo, apresenta menor taxa de recorrência dos sintomas e apresenta menor 
número de complicações do que os outros métodos ambulatoriais citados. Antes de se 
indicar o tratamento cirúrgico de um caso de doença hemorroidária interna de segundo 
ou terceiro grau, deve-se considerar primeiramente a indicação de ligadura elástica, a 
qual apresenta resultados satisfatórios em relação à recidiva dos sintomas; é um 
procedimento com pouca incidência de dor e permite, ao paciente, um retorno bem 
mais precoce às suas atividades laborativas 
 
Referências Bibliográficas: 
-TOWNSEND, CM et al. Sabiston, tratado de Cirurgia: a base biológica da moderna 
prática cirúrgica. 20ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
 
70- A-  
 
Comentários: 
A pancreatite aguda não explicaria o gás em alça de delgado e gás na porta. 
Entereocolite é comum em recém-nascido e crianças, paciente não apresentou 
alteração de hábito intestinal. Embora a idade possa induzir diverticulite, exames de 
imagem não evidenciaram alteração aguda no cólon. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Ronald A Squires, Russell G. Postier . Acute abdomen In: Sabiston Textbook of Surgery. 
The biological basis of modern surgical practice. Elsevier, 19 th. Ed. 2012. Townsend CM, 
Beuchamp RD, Evers BM, Mattos KL. P. 1141-1159. 
 
 
 
  



71- C-  
 
Comentários: 
O quadro clínico descreve a evolução característica do intervalo lúcido. A associação 
com a equimose orbitária, que representa um sinal indireto de fratura da base do crânio, 
sugere que a lesão focal relatada no caso clínico é um hematoma extradural. As outras 
imagens representam uma lesão axonal difusa com contusões no centro semi-oval, um 
hematoma intraprenquimatoso e um hematoma subdural agudo. 
 
Referências Bibliográficas: 
-WINN, HR. Youmans & Winn Neurological Surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders, 
2011. 
 
72- C-  
 
Comentários: 
Paciente com alteração do ritmo intestinal (constipação) de caráter progressivo com 
emagrecimento, evoluindo com obstrução intestinal baixa cuja radiografia mostra 
distensão de intestino grosso sem ar em alças de intestino delgado e ausência de ar na 
ampola retal. Tem como provável etiologia um processo neoplásico intra abdominal 
(pélvico) sugerido pelo achado de massa palpável ao exame físico. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Sabiston – Tratado de Cirurgia – 2 Volumes – 18ª Ed.Beauchamp; Townsend; Courtney, 
Mary.  Elsevier / Medicina Nacionais 
 
73- C-  
 
Comentários: 
Pacientes com obstrução ureteral e sinais de urosepse necessitam de antibioticoterapia, 
equilíbrio hemodinâmico e desobstrução de emergência (implante de cateter ureteral 
duplo J ou nefrostomia).  
 
Referências Bibliográficas: 
-Pearle MS, Antonelli JA, Lotan Y. Urinary Lithiasis. In: Campbell-Walsh Urology, 11th ed. 
Editor-in-chief, Alan J. Wein. Local: Philadelphia, 2016. Elsevier.    
-Türk C, Neisius A, Petrik A, Seitz C, Skolarikos A, Tepeler A, Thomas K. Guidelines on 
Urolithiasis, 2016 (atualização 2017). European Association of Urology. 
 
74- B-  
 
Comentários: 
Esse paciente tem uma grande chance de ter uma neoplasia de próstata considerando-
se a evolução da dosagem do PSA – nem tanto pelo valor atual (abaixo de 4ng/ml), mas 
pela elevação muito rápida em curto período de tempo (limite aceitável de elevação 
anual é de 0,75ng/dL). A RM multiparamétrica é um bom método para avaliar as chances 
de as alterações serem cancerígenas (classificação PI-RADS) e, dependendo de seu 



resultado, realiza-se a biópsia prostática. Ultrassom não traria informações novas. 
Fosfatase alcalina não tem valor em neoplasias de próstata (a fosfatase ácida era 
utilizada no passado). Tomografia computadorizada e cintilografia têm papel no 
estadiamento do câncer de próstata (para detectar invasão e metástases, 
respectivamente). 
 
Referências Bibliográficas: 
-Campbell's Urology. 9th Edition. New York: Saunders Company, 2007. 
-Zerati Filho M, Nardozza Jr A, Reis RB. Urologia fundamental. São Paulo: Planmark, 2010 
 
75- C-  
 
Comentários: 
O derrame pleural na tuberculose expressa o processo inflamatório de 
hipersensibilidade tardia do tipo IV (imunidade mediada por células), resultante da 
presença do bacilo ou de antígenos do M. tuberculosis no espaço pleural. O aspecto do 
líquido pleural é geralmente amarelo citrino; caracteristicamente um exsudato com 
níveis de proteína no líquido pleural superiores a 4,5 g/dL, e o número relativo de células 
mesoteliais geralmente inferior a 5%. Níveis elevados de adenosina deaminase (ADA) no 
líquido pleural têm sido aceitos como critério diagnóstico de tuberculose pleural.  
 
Referências Bibliográficas: 
-Seiscento M, Conde M, Dalcolmo M. Tuberculose pleural. J Bras Pneumol. 2006;32(Supl 
4): S174-S181.  
-Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2ª edição. 
Ministério da Saúde, 2019.  
 
76- C-  
 
Comentários: 
O caso acima, com flictenas atingindo a parte anterior da coxa direita indica uma 
queimadura de espessura parcial em cerca de 4 a 5 % da superfície corporal em um 
adulto (maior de 12 anos).Nos casos de queimaduras de espessura parcial superior a 
20% da superfície do corpo (SC) em adulto ou 10% da SC em criança ou 5% SC em criança 
menor que dois anos de idade, recomenda-se que seja feita a remoção imediata, com 
encaminhamento adequado dos usuários a uma unidade de queimados ou à unidade 
hospitalar mais próxima, para internação. Tratamento de queimaduras de espessura 
parcial como no caso: anamnese (como, quando, onde e com o que ocorreu a 
queimadura); analgesia; comprovação da imunização antitetânica; limpeza da superfície 
queimada com clorexidine ou sabonete/sabão; curativo não aderente com murim (gaze) 
ou compressa alva com ácido graxo essencial (AGE), chumaços de gaze, ataduras e/ou 
talas para conforto. Após 48 horas, o curativo deve ser trocado com degermação da 
superfície queimada e curativo fechado. 
 
Referências Bibliográficas: 
-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à demanda espontânea na APS.Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010.p. 186-194. 



 
77- C-  
 
Comentários: 
O de glaucoma de ângulo aberto caracteriza por uma perda visual gradual, dificilmente 
perceptível pelo paciente e geralmente é acompanhada de aumento da pressão intra-
ocular;  A uveíte posterior por toxoplasmose ocular se manifesta na maioria dos casos 
por perda visual unilateral. A catarata é uma manifestação ocular muita rara do lúpus.   
 
Referências Bibliográficas: 
-Lauretti CR, Lauretti Filho A. Glaucomas. Medicina, Ribeirão Preto, 30:56-65. 1997 
- Centurion B et al. Catarata: Diagnóstico e Tratamento. Projeto Diretrizes Associação 
Médica Brasileira. 2003.  
- Sudharshan S, Ganesh SK, Biswas J. Current approach in the diagnosis and management 
of posterior uveitis. Indian J Ophthalmol. 2010 Jan-Feb;58(1):29-43 
 
78- B-  
 
Comentários: 
O pneumotórax hipertensivo causa rápida deterioração respiratória, com colapso 
cardiovascular. É entidade de diagnóstico clínico, que não precisa confirmação 
radiológica. O desvio da traqueia com ausência de murmúrio e comprometimento 
cardiovascular sugerem a presença do pneumotórax hipertensivo. A descompressão 
torácica deve ser realizada de imediato.   
 
Referências Bibliográficas: 
-TOWNSEND, CM et al. Sabiston, tratado de Cirurgia: a base biológica da moderna 
prática cirúrgica. 20ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
-The biological basis of modern surgical practice.20th. Philadelphia: Elsevier, 2017. 
-Advanced Trauma Life Support – Student Course Manual – 9th. American College of 
Surgeons. 
 
79- B-  
 
Comentários: 
De todos os órgãos citados, o único que é víscera oca (tubo digestório) e tem localização 
retroperitoneal é a segunda porção do duodeno. 
 
Referências Bibliográficas: 
-GRAY, H.; GOSS, C.M. Anatomia. 29. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
-MOORE, L.K.; DALLEY, A.F.; AGUR, A.M.R. Anatomia Aplicada para a Clínica, Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 11.ed., 2011. 
 
 
 
  



80- D-   
 
Comentários: 
Nódulo de 1cm de diâmetro com as características descritas é suspeito de se tratar de 
neoplasia, sendo indicado a punção aspirativa com agulha fina do nódulo (PAAF), que 
deverá orientar a conduta subsequente. Cerca de 80% dos nódulos de 1 cm de diâmetro 
são neoplásicos, e com esta conduta, poderá ser adiado o tratamento, com possível 
piora do caso. A cintilografia não está indicada, pois a função tireoideana é normal. 
Cerca de 20% dos nódulos como no caso são benignos, e, sem a PAAF, há um razoável 
risco de realizar uma cirurgia desnecessária no paciente. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Towsend, CM; Beauchamp, RD; Evans, BM; Sabiston - Tratado de Cirurgia, 20° edição 
Editora Guanabara-Koogan; 2019. 
 
81- D-  
 
Comentários: 
Pacientes com diagnóstico de enxaqueca com aura têm contraindicação ao uso de 
métodos hormonais combinados. A prescrição de topiramato e outros 
anticonvulsivantes restringe as opções hormonais por comprometer a eficácia 
contraceptiva. São as categorias 1 ou 2 da OMS: o implante de progesterona, o SIUL-L e 
os métodos injetáveis. Para a paciente está, portanto, indicado o uso de contracepção à 
base de progestagênios. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de Ginecologia FEBRASGO / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Agnaldo Lopes da Silva Filho...[et al]. – 1. ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 
- CAMARGOS, A. F. et al. Ginecologia Ambulatorial Baseada em Evidências Científicas. 3ª 
edição. Belo Horizonte: Coopmed, 2016. 
 
82- D  
 
Comentários: 
A paciente está no momento com um quadro de hipotonia uterina e devem-se iniciar as 
medidas gerais, com acesso venoso calibroso com infusão rápida de 2.000 a 3.000 ml de 
SF 0,9% ou ringer lactato, reserva de sangue, sondagem vesical de demora e massagem 
no fundo uterino. Além disso, devem-se tomar medidas farmacológicas, tais como 
drogas uterotônicas: ocitocina, metilergonovina ou misoprostol. O tratamento cirúrgico 
só é realizado em casos refratários às medidas anteriores. Dentre eles estão os seguintes 
procedimentos: sutura B-Lynch, ligadura das artérias hipogástricas e curetagem uterina. 
 
Referências Bibliográficas: 
- FILHO, J. (Eds.). Rezende Obstetrícia. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
p. 264 –270.  



- Tratado de obstetrícia FEBRASGO / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Coríntio Mariani Neto. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
 
83- A-  
 
Comentários: 
O exame da paciente apresenta padrão normal, podendo ser iniciada a indução. 
  
Referências Bibliográficas: 
-Tratado de Obstetrícia FEBRASGO / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Coríntio Mariani Neto. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
 
84-A-  
 
Comentários: 
Paciente com diabetes gestacional, diagnosticada por 2 valores alterados no teste oral 
de tolerância a glicose com sobrecarga de 75g. A conduta inicial é dieta, exercício físico 
e perfil glicêmico. Inicia-se insulina se após estas medidas o perfil glicêmico permanecer 
alterado.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Fernandes CE, Silva de Sá MF. Tratado de Obstetrícia FEBRASGO. São Paulo: Elsevier; 
2018. - Montenegro CABR. Rezende Obstetrícia. 13ª ED. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017.  
 
85- A- 
 
Comentários: 
Nesse caso clínico, a paciente apresenta quadro de prenhez ectópica com indicação de 
terapêutica clínica conservadora, cujos critérios são: quadro clínico estável, presença de 
saco gestacional ou massa anexial ≤ 3,5cm e β-hCG estável ou em ascensão em 2 
dosagens avaliadas no intervalo de 48 horas. O metotrexato (MTX) é administrado na 
dose única intramuscular de 50mg/m². A laparotomia exploradora imediata com 
salpingectomia está indicada para os casos de rotura e a salpingostomia para os casos 
de possível falha na terapia com MTX. A conduta expectante com níveis ascendentes de 
β-hCG não está indicada pela possibilidade de evoluir com hemorragia aguda.  
 
Referências Bibliográficas: 
- MONTENEGRO, C.A.B & REZENDE-FILHO, J. Obstetrícia fundamental. 14ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
 
86- C-  
 
Comentários: 
A dor pélvica crônica pode ser ter causas ginecológicas e não ginecológicas. A 
endometriose e as aderências pélvicas estão entre as principais hipóteses diagnósticas, 
porém a dor pélvica, que varia acentuadamente ao longo do ciclo menstrual, é mais 



sugestiva de endometriose. Dentre os procedimentos realizados para diagnóstico, a 
ressonância magnética, ultrassonografia e laparoscopia podem ser utilizados, porém, 
após o tratamento clínico sem melhora, o principal procedimento utilizado para o 
diagnóstico é a laparoscopia. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de Ginecologia FEBRASGO / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Agnaldo Lopes da Silva Filho...[et al]. – 1. ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 
 
87- D-  
 
Comentários: 
Perdas gestacionais, tipicamente no 2º ou no início do 3º trimestre de gestação, ocorrem 
de forma imotivada, na ausência de contrações uterinas e sem sangramento, muitas 
vezes acompanhadas apenas de ruptura de bolsa amniótica de forma indolor. Trata-se 
de alteração funcional e/ou estrutural do colo uterino e corresponde a uma das grandes 
causas de abortamentos habituais. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de obstetrícia FEBRASGO / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Coríntio Mariani Neto. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
 
88- A-  
 
Comentários: 
O quadro de dor súbita, acompanhado de hipertonia uterina, na gestante no 2o e 3o 
trimestre de gravidez, é característico de Descolamento Prematuro de Placenta (DPP). 
80% dos casos se acompanham de um sangramento de pequeno vulto vermelho escuro. 
A sintomatologia inconfundível torna o diagnóstico, as mais das vezes, incontroverso. 
Há de ser afastada, porém, a placenta prévia, hipótese descartada pelo ultrassom do dia 
anterior. A paciente apresentava ainda elevação da PA, que é fator de risco para o DPP. 
A rotura de seio marginal leva a um sangramento indolor, imotivado, sem repercussões 
maternas ou fetais. Vasa prévia é uma condição rara, em que os vasos sanguíneos fetais 
cruzam o orifício interno, como resultado de uma inserção velamentosa do cordão 
umbilical. Em caso de ruptura de um vaso anterior durante a segunda etapa do trabalho, 
há uma hemorragia fetal potencialmente letal. No caso do DPP, estando o concepto 
vivo, o tratamento é a resolução imediata da gestação. Nos casos de feto vivo com 
cardiotocografia (CTG) categoria III e o parto vaginal for iminente (próximos 20 minutos), 
pode-se optar por parto espontâneo ou instrumentado. Se o parto vaginal não for 
iminente, pode-se indicar a cesárea. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Fernandes CE, Silva de Sá MF. Tratado de Obstetrícia FEBRASGO. São Paulo: Elsevier; 
2018. - Montenegro CABR. Rezende Obstetrícia. 13ª ED. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017.  
 



89- D-  
 
Comentários: 
O quadro é típico de vaginite por Trichomonas pelo aspecto clínico, mas principalmente 
pelo aspecto do colo em framboesa. O diagnóstico é dado pelo exame a fresco do 
conteúdo vaginal direto observando-se o parasita móvel Trichomonas. A biopsia se faz 
em suspeitas de câncer de colo. A bacterioscopia envolve levar exame para o laboratório 
e é específico para gonorreia. A citologia oncótica é procedimento rotineiro para 
prevenção do câncer de colo uterino.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST)/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. P.81 
- Fernandes CE, Silva de Sá MF. Tratado de Ginecologia FEBRASGO. São Paulo: Elsevier; 
2018.  
 
90- D- 
 
Comentários: 
Paciente soro positiva para o HIV com carga viral menor do que mil cópias, gestação 
acima de 34 semanas, não há benefício na cesariana eletiva, sendo indicado o parto via 
vaginal. Cesariana será realizada se houver uma indicação outra que não a da 
retrovirose.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e 
Hepatites Virais / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2019. 248 p. : il.  ISBN 978-85-334-2630-6 
 
91- A- 
 
Comentários: 
A nifedipina, um bloqueador de canal de cálcio, é o fármaco de primeira escolha para 
inibir o parto pré-termo por ter menos efeitos colaterais materno-fetais. Os inibidores 
da COX e o agonista beta2 podem ser opções em situações especiais. O sulfato de 
magnésio tem efeito tocolítico fraco, ineficaz, sendo uma medicação utilizada para 
neuroproteção fetal. 
 
Referências Bibliográficas: 



- MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE FILHO, J. Rezende Obstetrícia Fundamental. 14. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
 
92- A-  
 
Comentários: 
Paciente com rotura prematura das membranas, pré-termo, sem dinâmica uterina, 
deve-se internar e iniciar antibiótico, independentemente do tempo de bolsa rota. Entre 
23 ou 24 e 34 semanas de idade gestacional, sem sinais de infecção ovular, está 
recomendada conduta conservadora, onde aguardamos a paciente entrar em trabalho 
de parto ou chegar às 34 semanas, quando então nossa conduta será promover o parto. 
Nesse período em que aguardamos, rastreamos frequentemente sinais de infecção 
ovular ou sofrimento fetal; caso ocorram, interrompemos a gestação. Durante este 
período, prescrevemos corticoides para acelerar a maturidade pulmonar fetal e seu uso 
não aumenta o risco de infecções. Além disso, está recomendado o uso de 
antimicrobiano, com objetivo de aumentar o tempo de latência e reduzir o risco de 
corioamnionite. 
 
Referências Bibliográficas: 
- IMIP - OBSTETRÍCIA Diagnóstico e Tratamento - 2a Edição.2018Fernandes CE, Silva de 
Sá MF. Tratado de Obstetrícia FEBRASGO. São Paulo: Elsevier; 2018. 
 
93- A-  
 
Comentários: 
São definidos como grupos populacionais com risco elevado para o desenvolvimento do 
câncer de mama: mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro 
grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos de 
idade; mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, 
irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em 
qualquer faixa etária; mulheres com história familiar de câncer de mama masculino; 
mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou 
neoplasia lobular in situ. Em caso de homens, em qualquer grau de parentesco, com 
diagnóstico de câncer de mama, recomenda-se rastreamento anual com MMG iniciando 
10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem, porém não antes dos 30 
anos. Considerar adicionar RM ao rastreamento. A ultrassonografia mamária pode ser 
associada à MMG quando a RM não puder ser realizada. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil/ Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015.  
- Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Controle dos cânceres do colo de útero e da mama. 2a ed. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde; 2013 [citado em 27 Out 2020]. 
-Cadernos de Atenção Básica, n. 13. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf


94- D-  
 
Comentários: 
A paciente apresenta hipertensão com proteinúria, o que indica pré-eclâmpsia. Os 
exames laboratoriais indicam um quadro de HELLP síndrome, o que caracteriza pré-
eclâmpsia grave. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de obstetrícia FEBRASGO / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Coríntio Mariani Neto. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
 
95- A-  
 
Comentários: 
Trata-se de hipogonadismo hipergonadotrófico. No atraso puberal as gonadotrofinas 
não estariam elevadas. A ausência do desenvolvimento dos caracteres sexuais atesta 
para o hipogonadismo e estando as gonadotrofinas elevadas é imperativo a realização 
de cariótipo pela grande possibilidade de disgenesia gonadal. Na síndrome de 
Rokitansky há desenvolvimento dos caracteres sexuais 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de ginecologia Febrasgo / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Agnaldo Lopes da Silva Filho ...[et al.]. - 1. ed. - Rio de Janeiro : 
Elsevier, 2019. pag 496 
 
96- B-  
 
Comentários: 
A legislação brasileira considera legal o abortamento em casos de estupro e para 
salvaguardar a vida materna. Para caracterizar o estupro, é considerado suficiente a 
informação verbal prestada pela paciente. A equipe deverá correlacionar a idade 
gestacional com o histórico de violência, sendo desnecessária a apresentação de laudo, 
boletim ocorrência ou autorização judicial. O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido é documento imprescindível para a realização do abortamento. Deve 
constar a declaração da mulher e/ou de seu representante legal pela escolha da 
interrupção da gestação, ciente da possibilidade de manter a gestação até o seu término 
e das alternativas existentes nesse caso. Devem declarar conhecimento dos 
procedimentos médicos que serão adotados, bem como dos desconfortos e riscos 
possíveis para a saúde, formas de assistência e acompanhamentos posteriores. Deve 
constar que a mulher e/ou seu representante legal solicitam a interrupção da gestação 
e autorizam os profissionais de saúde a realizar os procedimentos necessários. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil, Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 
violência sexual contra mulheres e adolescentes. Norma técnica. 3ª ed. Brasília: 2012 
 
  



97- D-  
 
Comentários: 
A lesão de alto grau mostrada na colpocitologia indica sempre a realização da 
colposcopia. A colposcopia será́ indicada em geral, a partir de anormalidade citológica 
de alto grau, baixo grau persistente, ou mesmo teste DNA- HPV positivo para alto risco 
oncogênico. Com resultado da citologia indicando HSIL ou lesão mais grave (não 
podendo excluir microinvasão ou invasão), na impossibilidade de exame colposcópico 
imediato, a recomendação da ASCCP de 2013 é a realização imediata da exérese da zona 
de transformação (EZT ou LEEP) (ASCCP, 2013).  
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de ginecologia Febrasgo / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Agnaldo Lopes da Silva Filho ...[et al.]. - 1. ed. - Rio de Janeiro : 
Elsevier, 2019. pag 352 
 
98-B  
 
Comentários: 
Apesar de poderem ser utilizadas, a isoflavona e a venlafaxina não tem eficácia 
comprovada sobre fogachos e atrofia vaginal como a TRH. Por não ser histerectomizada, 
o uso isolado de estrogênio não deve ser feito. História familiar de trombose e pessoal 
de hipertensão arterial controlada não são contraindicações para TRH. São 
contraindicações à TH: sangramento vaginal não explicado, doença hepática ativa grave, 
antecedentes de câncer de mama ou de endométrio, doença coronariana, acidente 
vascular cerebral, demência, risco elevado de doença tromboembólica venosa, porfiria 
cutânea tarda, hipertrigliceridemia; e quando há́ preocupação de: a) reativação da 
endometriose; b) possibilidade da piora da enxaqueca; c) possibilidade de crescimento 
de leiomiomas 
 
Referências Bibliográficas: 
- Pompei, Luciano de Melo; Machado, Rogério Bonassi; Wender, Maria Celeste Osório; 
Fernandes, César Eduardo Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal da Menopausa 
– Associação Brasileira de Climatério (SOBRAC) – São Paulo: Leitura Médica, 2018. 
 
99- B-  
 
Comentários: 
Paciente com prolapso uterino com exteriorização completa do útero e atividade sexual 
pode ser tratada com cirurgia e uso de pessário vaginal. A correção do defeito apical 
inclui o tratamento do prolapso de do útero, mantendo esse último ou não 
(histerectomia ou histeropreservação). Pode ser realizada por via abdominal 
(colpopexia, cervicopexia ou histeropexia sacral, além de fixação alta dos ligamentos 
uterossacros) ou vaginal (colpopexia, cervicopexia ou histeropexia sacroespinhal e 
fixação nos ligamentos uterossacros no terço proximal ou médio – fixação alta). A 
colporrafia anterior é indicada somente para correção de prolapso anterior, não 



tratando o prolapso uterino. A colpocleise não deve ser realizada em pacientes que 
mantêm atividade sexual.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de ginecologia Febrasgo / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Agnaldo Lopes da Silva Filho ...[et al.]. - 1. ed. - Rio de Janeiro : 
Elsevier, 2019. pag 2041 
 
100- D-  
 
Comentários: 
Habitualmente, as pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas devem ser apenas 
acompanhadas clínica e ultrassonograficamente, para monitorar o surgimento de queixas, além 
do volume e crescimento dos miomas. Depois da menopausa (média ao redor de 50 anos), o 
sangramento cessa e os miomas regridem de tamanho 

 
Referências Bibliográficas: 
-Tratado de ginecologia Febrasgo / editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá; coordenação Agnaldo Lopes da Silva Filho ...[et al.]. - 1. ed. - Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. pag 956 
 
101- B-  
 
Comentários: 
O tratamento diretamente observado – TDO é recomendado à todas as pessoas em 
situação de rua (PSR) e pode ser realizado na unidade de saúde, in loco e nos 
equipamentos sociais, pelos profissionais de saúde dos consultórios de rua, da ESF e/ou 
das UBSs. O TDO pode ser realizado por outros profissionais/pessoas com vínculo com 
o usuário e com os serviços de saúde, desde que supervisionado, semanalmente pelo 
profissional de saúde. É importante que os profissionais envolvidos no atendimento a 
PSR estejam familiarizados com estratégias de redução de danos e não imponham 
abstinência ao consumo de álcool e drogas como condição de acesso ao tratamento da 
tuberculose. Por se tratar de uma população migratória, é comum que ingressem no 
sistema de acolhimento por várias vezes. Por isso, é importante que seu prontuário 
registre a história clínica e os exames realizados. Importante também articular com a 
gestão municipal da assistência e do território a pactuação de vagas em albergues para 
os pacientes em tratamento.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2019 
 
102- D-  
 
Comentários: 
Caso suspeito de sarampo: "todo paciente que apresentar febre e exantema 
maculopapular morbiliforme, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e 



sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente da idade e situação 
vacinal". Caso suspeito de varicela: “indivíduo com quadro de febre moderada, de início 
súbito, que dura de dois a três dias, e sintomas generalizados inespecíficos (mal-estar, 
adinamia, anorexia, cefaleia e outros) e erupção cutânea papulovesicular, que se inicia 
na face, couro cabeludo ou tronco”. Caso suspeito de rubéola: “todo paciente que 
apresente febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfoadenopatia 
retroauricular, occipital e cervical, independentemente da idade e situação vacinal”. 
 
Referências Bibliográficas: 
-http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-
epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/sindrome-da-
rubeola-congenita-src/doc/2019/sarampo19_alerta_profissionais_saude.pdf - -
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201704/18115053-nota-tecnica-varicela-
18-04-2017.pdf  
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-
de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/sindrome-da-rubeola-congenita-
src/rubeola.html 
 
103- C-  
 
Comentários: 
O Projeto Terapêutico Singular contém quatro momentos:  
1. DIAGNÓSTICO: que deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que 
possibilite uma conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário. Deve 
tentar captar como o Sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, os 
desejos e os interesses, assim como também o trabalho, a cultura, a família e a rede 
social. Ou seja, tentar entender o que o Sujeito faz de tudo que fizeram dele.  
2. DEFINIÇÃO DE METAS: uma vez que a equipe fez os diagnósticos, ela faz propostas de 
curto, médio e longo prazo, que serão negociadas com o Sujeito doente pelo membro 
da equipe que tiver um vínculo melhor.  
3. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES: é importante definir as tarefas de cada um com 
clareza. 
 4. REAVALIAÇÃO: momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas 
correções de rumo. 
 
Referências Bibliográficas: 
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto 
terapêutico singular.2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
 

104- C-  
 

Comentários: 
A paciente é considerada de risco alto por apresentar lesão em órgão alvo (IAM), 
hipertensão estágio 2 e ser diabética. A classificação inicial baseia-se em dados clínicos 
como idade e sexo, história clínica (principalmente, em relação a manifestações 
vasculares, sintomas de diabetes), pressão arterial, circunferência abdominal, peso e 
altura (índice de massa corporal), e exame clínico focalizado em manifestações de 

https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201704/18115053-nota-tecnica-varicela-18-04-2017.pdf
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201704/18115053-nota-tecnica-varicela-18-04-2017.pdf


aterosclerose. O plano de cuidado inclui mudanças no estilo de vida e abordagem 
terapêutica específica. 

 
Referências Bibliográficas: 
- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Caderno de Atenção Básica Nº14. Prevenção clínica de doenças cardiovasculares, 
cerebrovasculares e renais. Cap. IV. 2006. 
- Ministério da Saúde. Secretaria de vigilância à Saúde. Departamento de Atenção Básica 
Nº 15. Hipertensão Arterial Sistêmica para o sistema Único de Saúde. Cap. VI 1ª Ed., 
2006. 
- Braunwaid’s Herat Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicin. 8ª ed. 2008 
- Visseren, FLJ et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 
practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical 
practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical 
societies With the special contribution of the European Association of Preventive 
Cardiology (EAPC); European Heart Journal, 2021. From Medscape.  
 
105- D-  
 
Comentários: 
Das alternativas listadas a única contraindicação é a de pacientes infectados pelo HIV 
com imunossupressão grave, com a contagem de células CD4<200 células/mm3.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Febre amarela: guia para 
profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 1. ed., 
atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018  
-http://portalms.saude.gov.br/artigos/920-saude-de-a-a-z/febre-amarela/10771-
vacinacao-febre-amarela  
 
106- A-  
 
Comentários: 
Na Declaração Universal sobre Bioética e direitos Humanos, da Unesco, 2005, o artigo 8 
enuncia a obrigatoriedade do respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade 
pessoal. Esse artigo afirma que a vulnerabilidade humana deve ser levada em 
consideração, o que corresponde a reconhecê-la como traço indelével da condição 
humana, na sua irredutível finitude e fragilidade como exposição permanente a ser 
ferida, não podendo jamais ser suprimida. Acrescenta que indivíduos e grupos 
especialmente vulneráveis devem ser protegidos sempre que a inerente vulnerabilidade 
humana se encontra agravada por circunstâncias várias, devendo aqueles ser 
adequadamente protegidos. A vulnerabilidade elevada à condição de princípio visa a 
garantir o respeito à dignidade humana nas situações em relação às quais a autonomia 
e o consentimento se mostram insuficientes. Quanto maior a vulnerabilidade do ser 
humano, maior deve ser a proteção. Nas pessoas vulneráveis ante a consciência e a 
liberdade diminuídas, a proteção deve ser garantida por meio de mecanismos efetivos. 



O sentido profundo do ser humano é o acolhimento, como forma de superação da 
vulnerabilidade.  
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção à saúde - Acolhimento na gestão e 
o trabalho em saúde. Brasília − DF, 2016.  <www.saude.gov.br/bvs> 
- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Portugal: Comissão Nacional da Unesco; 
2005. 
- Brasil. Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. Humaniza SUS –Acolhimento com avaliação e classificação de risco: 
um paradigma ético-estético no fazer em Saúde. Brasília − DF, 2004. 
- Http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento.pdf 
- Porto D, Garrafa V, Martins GZ & Barbosa SN. Bioética, poderes e injustiças: 10 anos 
depois. Conselho Federal de Medicina, Cátedra da Unesco de Bioética/UnB e SBB. 
Brasília 2012. 396 p. 
 
107- A-  
 
Comentários: 
A Unidade de saúde da família trabalha no território de abrangência definido 
(territorialização), sendo responsável pelo cadastramento e acompanhamento desta 
população (adscrição da clientela). Em relação às demais respostas: 
Hierarquização: é a organização de serviço em níveis crescentes de complexidade; a 
integralidade pressupõe a adequação das ações e serviços aos problemas, necessidades 
e demandas da população, articulando o enfoque populacional (promoção) com o 
enfoque de risco e (proteção) e o enfoque clínico (assistência), constituindo-se em uma 
forma de pensar e agir em saúde, de acordo com a situação de saúde das populações. 
Equidade: é tratar de forma desigual os diferentes; caráter substitutivo é a substituição 
das práticas tradicionais de assistência, com foco nas doenças, por novo processo de 
trabalho, centrado na Vigilância a saúde.  
Denomina-se referência e contrarreferência à organização dos serviços em níveis de 
complexidade crescentes, desde o nível local de assistência, até os mais especializados, 
a referência se dá ao nível de menor para o de maior complexidade, inversamente a 
contrarreferência. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Figueiredo E. N. Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família: 
diretrizes e fundamentos. UMA-SUS/UNIFESP. 
Disponível em:  
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unid
ade_5.pdf 
Consultado em 10 de outubro de 2021. 
 
 
  

https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_5.pdf
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_5.pdf


108- A-  
 
Comentários: 
A taxa de incidência que se obtém em uma situação de surto ou epidemia é denominada 
taxa de ataque da doença e é expressa usualmente em percentagem. O numerador é o 
número de casos novos de doença e o denominador é o total de pessoas expostas ao 
fator de risco ou agente causal, no período considerado. Taxa de mortalidade: estima o 
risco absoluto de morrer, é o quociente entre o número de óbitos e a população exposta, 
no período. Taxa de letalidade: representa quantos doentes morrem, ou seja, a 
proporção de casos fatais entre os doentes, no mesmo período.  
 
Referências Bibliográficas: 
- ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2013. 
- Organização Pan-Americana da Saúde. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o 
Controle de Enfermidades. Módulo 3: medida das condições de saúde e doença na 
população. Brasília. Ministério da Saúde, 2010.  
 
109- B-  
 
Comentários: 
Trata-se de um estudo de coorte para comparar grupos de expostos a faixas de IMC e a 
incidência de cânceres de vários tipos (tempo até a ocorrência). É um estudo 
longitudinal de seguimento de pacientes até a ocorrência de câncer de diferentes tipos. 
Parte de uma exposição (IMC) até o evento. 
 
Referências Bibliográficas: 
-Medronho, R.A. Epidemiologia. Atheneu, Rio de Janeiro, 2a Ed. 2009. Bhaskaran et al. 
Lancet 2014. 
 
110- B-  
 
Comentários: 
A definição de epidemia difere da endemia, tendo em vista que a primeira é restrita a 
um intervalo de tempo marcado por um começo e um fim. Esse intervalo de tempo pode 
abranger umas poucas horas ou dias, ou pode estender-se a anos ou mesmo décadas. A 
intoxicação alimentar exemplifica um exemplo epidêmico, extremamente curto. A 
análise da evolução temporal de um processo epidêmico pode revelar pelo menos dois 
tipos distintos, a epidemia por fonte comum e a epidemia difundida por transmissão 
pessoa a pessoa. A epidemia por fonte comum, o fator extrínseco (p.ex., agente 
infeccioso) pode ser veiculado pela água, alimentos não havendo, em geral transmissão 
de pessoa a pessoa. Os suscetíveis têm acesso direto a uma única fonte de comunicação, 
a intoxicação alimentar é um exemplo típico de epidemia por fonte comum pontual. Na 
epidemia progressiva ou propaganda não ocorre uma exposição simultânea e um 
determinado agente. O indivíduo infectado transmite o agente para um outro suscetível, 
por via respiratória, sexual ou através de vetores. 
 



Referências Bibliográficas: 
- EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE. Rouquayrol e Naomar de Almeida 7ª 
Edição. Páginas 110-112. 
 
111- C-  
 
Comentários: 
Coordenação do cuidado: denota articulação do sistema de saúde. Envolve a 
continuidade de informação dentro do sistema (nota de alta, acompanhamento na 
Unidade de Saúde, organização da prescrição) e tem referência e contrarreferência 
como ferramentas essenciais para a coordenação (encaminhamento para 
oftalmologista). 
 
Referências Bibliográficas: 
- Tratado de Medicina de Família e Comunidade, 2edição, 2019, página 32. 
 
112- A-  
 
Comentários: 
Como a principal causa de morbimortalidade dos adolescentes principalmente 
masculinos no Brasil são as causas externas, o aumento das ações intersetoriais contra 
drogas e contra a violência é a correta. O aumento das campanhas de uso de 
preservativo masculino impacta na diminuição do HIV e por isto na mortalidade de 
adultos. A melhoria das condições de saneamento impacta principalmente na redução 
da mortalidade infantil. A elevação da renda per capita da população impacta 
principalmente no aumento da expectativa de vida do idoso. 
 
Referências Bibliográficas: 
- BEAGLEHOLE, R.; BONITA, R.; KJELLSTRÖM, T. Epidemiologia básica. 2 ed. São Paulo: 
Santos / OMS, 2010. Disponível em: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9788572888394_por.pdf  
 
113- D-  
 
Comentários: 
A eliminação de uma doença é atingida quando se obtém a cessação da sua transmissão 
em extensa área geográfica, persistindo, no entanto, o risco de sua transmissão em 
extensa área geográfica, persistindo, no entanto, o risco da sua reintrodução, seja por 
falha na utilização dos instrumentos de vigilância ou controle, seja pela modificação do 
comportamento do agente ou vetor. 
 
Referências Bibliográficas: 
-WLADMAN, E.A.; ROSA T.E.C. (Col.). Saúde & Cidadania: vigilância m saúde pública, 1 
ed. São Paulo. Editora Fundação Petrópolis, 1998. 253 p. 
-Ministério da Saúde – Viva mais SUS. VERDADE SOBRE AS VACINAS. Disponível em: 
https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/vivamaissus/vacinacaoinfantil_intern
a.html 



 
114- A-  
 
Comentários: 
O VDRL não costuma ser falso-positivo na maioria dos casos. Testes treponêmicos não 
são indicados para seguimento e sim o controle com VDRL trimestral. O tratamento é 
com Penicilina G. Benzatina 7.200.000 UI, via intramuscular, na sífilis indeterminada. E 
para o manejo adequado da sífilis é fundamental o tratamento dos parceiros sexuais. 
 
Referências Bibliográficas: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 248 p.  

 
 
115- C-  
 
Comentários: 
A mortalidade pós-neonatal é representada pelo número de óbitos ocorridos entre 28 e 
364 dias de vida completos, expresso por mil nascidos vivos, em determinado local e 
período. Estima o risco de um nascido vivo morrer neste período da vida. Taxas elevadas 
de mortalidade pós-neonatal refletem, de maneira geral, baixos níveis de saúde, de 
desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida, incluindo, nesse caso, 
cobertura vacinal. Quando a taxa de mortalidade infantil é alta, a mortalidade pós-
neonatal costuma também ser alta. 
 
Referências Bibliográficas: 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Mortalidade infantil 
no brasil. Tendências. Componentes e causas de morte no período de 2000 a 2010. 
Disponível em 
<.http://portalsaude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2013/Fev/21/saudebrasil2011_
parte1_cap6.pdf 
 
- http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/CapituloC.pdf 
 
 
 
  



116- B-  
 
Comentários: 
Vacina antipneumocócica deve ser administrada somente em idosos com uma ou mais 
doenças crônicas, institucionalizados ou com infecções recorrentes. Deve ser aplicada 
somente uma vez, exceto em casos especiais, portanto não sendo anual. O 
rastreamento de osteoporose deve ser feito por densitometria óssea em mulheres a 
partir dos 65 anos, ou em homens a partir de 70 anos. Os pacientes podem ser liberados 
após avaliação clínica e eletrocardiograma. As atividades físicas devem ser 
individualizadas de acordo com a capacidade funcional do idoso, sendo necessária sua 
classificação fisiológica.  
 
Referências Bibliográficas: 
- https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/03091212-nt-saude-
do-idoso-planificasus.pdf 
-https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2019/abril/05/diretrizes-cuidado-pessoa-
idosa-sus.pdf 
- FREITAS, E.V.; KOPILER, D.A.; CAMPOS, A.L. Atividade Física. IN: FREITAS, E.V.; PY. L. 
Tratado de Geriatria e Gerontologia. Capítulo 49. 3a Ed. Rio de Janeiro : Guanabara 
Koogan, 2013.   
- TONIOLO NETO, J; FLORA, R; KAIRALLA, M.C. Vacinas. IN: FREITAS, E.V.; PY. L. Tratado 
de Geriatria e Gerontologia. Capítulo 80. 3a Ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 
2013.  
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Comentários: 
Os barorreceptores localizados na mucosa do endotélio arterial se tornam pouco 
reativos com o envelhecimento, o que dificulta a adaptação da pressão arterial às 
mudanças de postura. Algumas situações mórbidas e iatrogênicas agravam esta 
condição no idoso, neste caso, o diabete há pelo menos 10 anos e o uso do diazepam. 
O uso de esteroides ocasiona vários efeitos colaterais, principalmente hepáticos e 
preferencialmente em idosos. Além disso, não foi dito em nenhum momento que a 
causa de quedas neste paciente seja por conta de sarcopenia. Se tratarmos a hipotensão 
ortostática com fludrocortisona antes de tirarmos o diazepam, estaríamos promovendo 
um “efeito cascata”, iatrogenia clássica e que ocorre com muita frequência no 
atendimento ao idoso, tratando o efeito colateral ao invés de retirar a medicação 
causadora de tal efeito. A prescrição de polivitamínicos empiricamente não tem nenhum 
benefício comprovado. 
Referências Bibliográficas: 
- FREITAS, E. V.; PY, L.Tratado de geriatria e gerontologia. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 
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Comentários: 
Na primeira consulta (puerpério precoce) deve-se averiguar se a amamentação ocorre 
normalmente e incentivar a sua continuidade, fornecendo orientações sobre técnica. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Ministério da saúde. Guia alimentar para a crianças brasileiras menores de 2 anos. 
Versão resumida. Brasília – DF, 2021. 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_2anos.pdf 
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Comentários: 
PARTE I - destinada à anotação da causa que provocou a morte (causa terminal – linha 
a) e dos estados mórbidos que produziram a causa registrada na linha a (causas 
antecedentes ou consequenciais – linhas b e c, e a causa básica – linha d). É fundamental 
que, na última linha, o médico declare corretamente a causa básica, com um diagnóstico 
apenas, para que se tenham dados confiáveis e comparáveis sobre mortalidade segundo 
a causa básica ou primária. PARTE II - destinada à anotação de outras condições 
mórbidas significativas que contribuíram para a morte e que, porém, não fizeram parte 
da cadeia definida na Parte I. Nesta parte deve ser registrada qualquer doença ou lesão 
que, a juízo médico, tenha influído desfavoravelmente, contribuindo assim para a 
morte, não estando relacionada com o estado patológico que conduziu diretamente ao 
óbito. As causas registradas nesta parte são denominadas causas contribuintes. 
 
Referências Bibliográficas: 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Análise de Situação de Saúde. Manual de Instruções para o preenchimento da 
Declaração de Óbito. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011.  
- Atestado médico – prática e ética. / Coordenação de Gabriel Oselka. São Paulo: 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2013. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 
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Referências Bibliográficas: 
- Epidemiologia - Manuais do Ministério Da Saúde 
-Gordis L. Epidemiologia. Editora Revinter; 4 ed. 2010 
-ROUQUAYROL, MZ., GURGEL, M. (org.) Rouquayrol  Epidemiologia & Saúde. 7. Ed. Rio 
de Janeiro: MedBook, 2013.736 p. 


