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INSTRUÇÕES 
 

 Verifique se este caderno de prova contém um total de 120 questões, numeradas de 1 a 120. 

 Caso contrário solicite ao fiscal da sala um outro caderno completo. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher uma resposta. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão a que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu. 

 Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, preenchendo por completo o círculo correspondente à 
letra escolhida. 

 
 

ATENÇÃO 

 

 Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

 Responda a todas as questões. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos eletrônicos. 

 Você terá 4h (quatro horas) para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas. 
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1. D 

Comentários: 

O enfraquecimento do colágeno dos vasos sanguíneos e dos 
ligamentos dentários causa hemorragias frequentes e queda dos 
dentes, sintomas característicos do escorbuto, doença causada 
pela carência de vitamina C, co-fator indispensável para a síntese 
do colágeno.  

Referências bibliográficas: 

- Junqueira LC & Carneiro J. Biologia Celular e Molecular - 
Biologia da Interação Célula-Matriz Extracelular. 8 ed. Guanabara 
Koogan, 2005, pag. 229-238. 

 

2. B 

Comentários: 

Na osteogênese imperfeita, os ossos são extremamente frágeis; 
muitas crianças nascem com fraturas e sem a proteína necessária 
(colágeno Tipo 1) ou sem a capacidade de a sintetizar; tornando 
os ossos anormalmente quebradiços. A esclera ocular azulada é 
característica. A Síndrome de Ehlers-Danlos é um grupo de 
doenças hereditárias do tecido conjuntivo, causada por um defeito 
na síntese de colágeno (tipo I, III ou V), e torna as estruturas mais 
elásticas O raquitismo é uma doença causada pela carência de 
vitamina D com consequente déficit de mineralização óssea; seus 
sintomas dor óssea e deformidades do esqueleto.  

Referências bibliográficas: 

- JUNQUEIRA, L. C. U. CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e 
atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

- KIERSZENBAUM, A. L; TRES, L. L. Histologia e Biologia 
Celular: uma introdução à patologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016.  

 

3. C 

Comentários: 

A hipersensibilidade tipo IV está envolvida na patogênese de 
muitas doenças autoimunes e infecciosas (tuberculose, 
hanseníase, blastomicose, histoplasmose, toxoplasmose, 
leishmaniose, etc.) e granulomas devido a infecções e antígenos 
estranhos. Uma outra forma de hipersensibilidade tardia é a 
dermatite de contato (por agentes químicos, metais pesados, etc.) 
nos quais as lesões são mais papulares. Hipersensibilidade tipo II 
também é conhecida como hipersensibilidade citotóxica e pode 
afetar uma variedade de órgãos e tecidos. Os antígenos são 
normalmente endógenos, embora agentes químicos exógenos 
(haptenos) que podem se ligar a membranas celulares podem 
também levar a hipersensibilidade tipo II. Anemia hemolítica 
induzida por drogas, granulocitopenia e trombocitopenia são 
exemplos. O tempo de reação é de minutos a horas. A 
hipersensibilidade tipo II é primariamente mediada por anticorpos 
das classes IgM ou IgG e complemento. Hipersensibilidade tipo III 
é também conhecida como hipersensibilidade imune complexa. A 
reação pode ser geral (ex. doença do soro) ou envolve órgãos 
individuais incluindo pele (ex. lúpus eritematoso sistêmico, reação 
de Arthus), rins (ex. nefrite do lúpus), pulmões (ex. aspergilose), 
vasos sanguíneos (ex. poliarterite), articulações (ex. artrite 
reumatoide) ou outros órgãos. Esta reação pode ser o mecanismo 
patogênico de doenças causadas por muitos microrganismos. 
Hipersensibilidade tipo I é também conhecida como imediata ou 
hipersensibilidade anafilática. A reação pode envolver pele 
(urticária e eczema), olhos (conjuntivite), nasofaringe (rinorreia, 
rinite), tecidos broncopulmonares (asma) e trato gastrointestinal 
(gastroenterite). A reação pode causar uma variedade de 
sintomas desde inconveniências mínimas até a morte. A reação 
normalmente leva 15 - 30 minutos para o período de exposição ao 
antígeno, embora às vezes possa ter início mais demorado (10 - 
12 horas). 

Referências bibliográficas: 

- Azulay, Ruben David. Dermatologia 7ª edição, 2017 

- Belda Jr., Walter. Tratado de Dermatologia 2ª edição, 2014 

 

4. C 

Comentários: 

Os corpos celulares para os neurônios motores somáticos que 
suprem os músculos esqueléticos de tronco e membros estão 
localizados nos cornos anteriores da medula espinal. Os gânglios 
da cadeia simpática pertencem ao sistema nervoso visceral 
autônomo, não estando, portanto, relacionados ao controle 
voluntário do sistema esquelético. Os gânglios da raiz posterior 
contêm corpos celulares que estão relacionados à sensibilidade 
do sistema neural somático.  Os cornos posteriores da medula 
espinal estão relacionados à sensibilidade do sistema neural 
somático.  

Referências bibliográficas: 

- Cosenza RM. Fundamentos de Neuroanatomia. 4a Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan. 2013.  

- Pezzi LHA, Correia JAP, Prinz RAD, Pessanha Neto S. 
Anatomia Clínica Baseada em Problemas. Rio de Janeiro: 
Guanabara- Koogan. 2013.  

- Moore KL, Agur AMR, Dalley AF. Fundamentos de Anatomia 
Clínica. 4a Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 2013. 

 

5. B 

Comentários: 

A ausculta do foco aórtico é realizada no 2º espaço intercostal 
paraesternal direito. Na sístole a valva aórtica deveria encontrar-
se aberta, e, se há sopro que resulta do fluxo turbulento, então há 
dificuldade de abertura da valva, caracterizando estenose aórtica.  

Referências bibliográficas: 

- BICKLEY, LS. Propedêutica Médica. 11ª. Ed, Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, 2015. 

 

6. A 

Comentários: 

Os neurotransmissores noradrenalina e acetilcolina afetam as 
células marcapasso do coração. A noradrenalina (mediador 
químico efetor do sistema nervoso simpático) acelera as trocas 
dos canais iônicos que são responsáveis pela despolarização 
espontânea de células marcapasso. A noradrenalina exerce feito 
nos receptores B-adrenérgicos na membrana das células 
marcapasso. A frequência cardíaca eleva na presença de 
noradrenalina. Os neurônios parassimpáticos liberam acetilcolina 
nas células do nódo SA, de modo que a atividade parassimpática 
diminui a frequência cardíaca. Os neurônios simpáticos liberam 
noradrenalina, logo a atividade simpática aumenta a frequência 
cardíaca. Normalmente, os sistemas simpáticos e 
parassimpáticos são parcialmente ativados quando a frequência 
cardíaca está entre 90 e 175 bpm. Quando as atividades 
simpática e parassimpática são iguais, seus efeitos se cancelam 
mutuamente e a frequência cardíaca fica em seu nível intrínseco 
ou espontâneo. 

Referências bibliográficas: 

- Douglas, C.R. - Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências 
Médicas. 6ª edição, Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2006. 

- Berne & Levy - Fisiologia. 6ª edição, Elsevier. Rio de janeiro, 
2009. 
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7. D 

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 também resulta da falha no retorno da 
hérnia fisiológica, os órgãos abdominais são exteriorizados, 
comumente, à direita do cordão umbilical e não são cobertos por 
membrana. 

Referências bibliográficas: 

- Sadler, T.W. Langman Embriologia Médica.  12.ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara koogan. 2013. 

- Moore, K. L., Persaud, T.V.N., Torchia, M.G. Embriologia Clínica. 
10.ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2016. 

 

8. A 

Comentários: 

O percentual de infecções hospitalares por essas bactérias 
aumenta de acordo com fatores de risco apresentados pelo 
paciente e com a exposição a novas cepas bacterianas 
resistentes aos antimicrobianos. Cerca de 30% a 100% das 
amostras de S. aureus isoladas de pacientes hospitalizados no 
Brasil são refratárias à oxacilina. Sepse hospitalar por ORSA gira 
ao redor de 73%, com índice de mortalidade de 56%, 
independente da doença original do paciente. O mecanismo 
implicado na resistência a oxacilina é primariamente mediado pela 
expressão do gene mecA que quando exposto a oxacilina codifica 
a superprodução da proteína PBP2a, uma proteína ligante de 
penicilina, que embora capaz de realizar o “cross link” entre as 
moléculas de peptideoglicano, tem afinidade de ligação 
extremamente baixa a muitos antibióticos beta-lactâmicos. O 
gene mecA está localizado no cromossomo, em uma ilha 
genômica chamada SCCmec (Staphylococcal Cassete 
Cromossomal mec). Devido a este mecanismo de resistência, as 
cepas ORSA são resistentes não só à penicilina, mas a todos os 
antibióticos beta-lactâmicos como: penicilinas G e V, ampicilina 
(com ou sem inibidor de beta-lactamases como sulbactam), 
amoxacilina (com ou sem inibidores de beta-lactamases como 
clavulanato), carbenicilina, ticarcilina, piperacilina, cefalosporinas 
(1a a 4a geração), carbapenêmicos (imipenem, meropenem e 
ertapenem) e monobactâmicos (aztreonam - droga sem atividade 
contra Gram positivos). A associação de penicilinas com 
inibidores de penicilinases como sulbactam e clavulanato só têm 
atividade para os estafilococos oxacilina-sensíveis.  

Referências bibliográficas: 

- Murray PR, Rosenthal KS & Pfaller MA. Microbiologia Médica. 
6a Ed. Elsevier Editora Ltda, Rio de Janeiro, 2009.  

- Ratti RP & Sousa CP. Staphylococcus aureus meticilina 
resistente (MRSA) e infecções nosocomiais. 
Ver,Ciewnc.Fram.Basica Apl. 30(2):137-43, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. C 

Comentários: 

Há constante surgimento de novas variantes de vírus de RNA, 
que são os mais abundantes vírus patogênicos, e isso se deve 
principalmente às RNA-polimerases virais não terem habilidade 
para corrigir mutações pontuais que se acumulam a cada cópia 
de genoma que é feita. A alternativa A é errada, pois embora 
recombinação possa ocorrer para alguns vírus segmentados, esta 
não é causa da deriva gênica pontual e contínua, mas sim de 
“shifts” drásticos que originam variantes inteiramente novas de 
vírus de genomas segmentados, como influenza. A B é absurda, 
pois a pressão imune não ‘induz’ variação de genoma, e sim 
seleciona mutantes de escape; e D também é absurda, pois o 
reconhecimento por ‘toll’ não gera variações gênicas.  

Referências bibliográficas: 

- Brooks GF et al. Jawetz Medical Microbiology (25th Ed). 
McGraw Hill, 2010  

 

10. B 

Comentários: 

O município de Araçatuba foi a primeira cidade do Estado de São 
Paulo a apresentar casos de leishmaniose visceral, tendo se 
dispersado pelo centro oeste paulista. Desta forma considerando 
a origem do paciente, o quadro clínico e o laboratorial os exames 
para o diagnóstico de leishmaniose é a alternativa mais correta. O 
quadro clínico não é compatível com doença de Chagas aguda e 
os antecedentes epidemiológicos são muito frágeis, além do fato 
que o xenodiagnóstico não é a conduta mais correta. Da mesma 
forma, a região não é endêmica para esquistossomose e o quadro 
clínico também não é compatível. O H1N1 é uma doença viral 
aguda e não se estenderia por 30 dias. 

Referências bibliográficas: 

- Parasitologia Humana, 12º edição. David Pereira Neves. Livraria 
Atheneu, 2011. 

- Parasitologia, 4ª edição. Luis Rey. Guanabara Koogan, 2013. 

- Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sylvia Lemos Hinrichsen. 
GuanabaraKoogan, 2013. 

 

11. D 

Comentários: 

Os diuréticos tiazídicos, assim como os diuréticos de alça, 
reduzem a excreção renal do ácido úrico quando usados em 
longo prazo. Dois mecanismos são propostos para explicar este 
fenômeno: 1) aumento da reabsorção do ácido úrico no túbulo 
proximal em consequência da redução do volume circulante 
promovida pelo diurético; 2) competição entre o diurético e o 
ácido úrico pelos mecanismos secretores de ácidos orgânicos no 
túbulo proximal, levando à redução da secreção tubular do ácido 
úrico. 

Referências bibliográficas: 

- KNOLLMAN, BJORN C. – As bases farmacológicas da 
terapêutica – Goodman & Gilman. 12ª edição, 2012. Editora: 
MCGRAW HILL – ARTMED. 2012. 

 

12. A 

Comentários: 

O fenobarbital é conhecido como um forte indutor enzimático 
causando aumento das enzimas citocrômicas hepáticas e 
causando aumento na biotransformação de vários fármacos como, 
por exemplo, os hormônios existentes nas pílulas 
anticoncepcionais. 

Referências bibliográficas: 

- RANG HP, Dale MM. Farmacologia. 7ª ed. 2011. 
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13. C 

Comentários: 

O enunciado da questão esclarece que a proteína Ki-67 não é 
expressa em células em G0. Portanto, ao analisar o elevado 
índice Ki-67 do tumor em questão, o aluno poderia concluir que se 
trata de um tumor de crescimento rápido. Com base nesse 
conhecimento, já descartaria as alternativas que mencionam 
crescimento lento do tumor ou o predomínio de células em fase 
não-proliferativa. Fagocitose não faz parte do ciclo celular. 

Referências bibliográficas: 

- Carvalho HF, SM Recco-Pimentel. A Célula. 3a Edição. Editora 
Manole, 2013.  

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, 
Walter P. Molecular Biology of the Cell. 6th Edition. Garland 
Science (New York), 2014. 

 

14. D 

Comentários: 

A hipótese diagnóstica é de anemia falciforme. O hemograma é 
necessário para identificação dos glóbulos vermelhos com forma 
alterada, falcizadas ou em forma de foices, que caracterizam a 
doença. A eletroforese de hemoglobina identifica os diversos tipos 
de hemoglobinas pelo peso molecular de cada uma delas, 
normais ou associadas a alterações genéticas. O aumento do 
número de reticulócitos é característico de resposta medular para 
compensação da anemia. A eletroforese de proteínas não 
contribui em nada para o diagnóstico de anemia falciforme, uma 
vez que demonstra apenas proteínas plasmáticas, mas não 
hemoglobina. Os testes de Coombs, direto e indireto, estão 
relacionados à auto ou alo imunização contra antígenos de 
grupos sanguíneos. 

Referências bibliográficas: 

- LOBO, C. Doenças falciformes. In: LOPES, A. C. (Ed.). Tratado 
de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009. v. 2, cap. 157, p. 
1951-1963. 

 

15. D 

Comentários: 

Trata-se uma acidose metabólica por excesso de cetoácidos com 
tentativa de compensação respiratória. O diagnóstico da acidose 
metabólica se faz pela queda do pH sanguíneo (acidose) 
associado a queda da concentração do bicarbonato (HCO3-) e do 
base-excess (BE). A tentativa de compensação respiratória é 
detectada pela queda do pCO2. A acidose metabólica pode 
ocorrer por perda de bicarbonato ou aumento da produção de 
ácidos, o principal parâmetro que diferencia essas duas situações 
é o hiato aniônico. Esse parâmetro mostra a relação de equilíbrio 
entre a quantidade de cátions e ânions circulantes. Valores 
normais do hiato aniônico sugerem que há perda de bicarbonato, 
enquanto valores elevados sugerem adição de ácidos, e seus 
ânions correspondentes, no sangue. No caso em questão, o hiato 
aniônico está aumentado, sendo que o diagnóstico é de acidose 
metabólica causada pela adição de cetoácidos, cetoacetato e 
beta-hidroxibutirato na circulação (cetoacidose).  

Referências bibliográficas: 

- Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais de 
Henry - 21ª edição. Autores: Richard A. McPherson e Mathew R. 
Pincus. 

- Tietz. Fundamentos da Química Clínica - 6a edição. Autores: 
Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns. 

 

 

 

 

 

 

16. C 

Comentários: 

Êmbolos venosos obstruem, em última análise, uma das artérias 
pulmonares (sangue venoso flui para as câmaras cardíacas à 
direita e, depois, para a artéria pulmonar); já trombos presentes 
no ventrículo esquerdo podem embolizar e obstruir ramos da 
aorta descendente (torácica ou abdominal), ramos das artérias 
subclávias ou ramos de uma das artérias carótidas (comuns, 
externas ou internas).  

Referências bibliográficas: 

- Moore KL. Anatomia Orientada para a Clínica. 6a ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2011. 

 

17. B 

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. 

 

18. A 

Comentários: 

O aumento discreto na resistência da arteríola eferente provoca 
queda do fluxo nos glomérulos e aumento da pressão nos 
capilares glomerulares. Embora a queda do fluxo possa levar a 
queda da taxa de filtração, quando o aumento da resistência na 
arteríola eferente for discreto, o efeito do aumento da pressão 
hidrostática nos capilares glomerulares é mais importante, 
ocorrendo, portanto, o aumento da taxa de filtração glomerular. 

Referências bibliográficas: 

- Zatz, Atheneu, 2011. -Berne: Fisiologia Renal, Elsevier, 2009. -

Margarida Aires Fisiologia Renal, 2012. 

 

19. B 

Comentários: 

Mutação de ponto implicaria em alteração na sequência 
nucleotídica do gene. Uma clivagem diferencial da porção 5 ́ do 
RNAm, que resultasse na modificação da porção C-terminal da 
proteína, resultaria também em modificação na sua porção N-
terminal. O silenciamento do gene resultaria na ausência da 
proteína e não na expressão de uma forma variante.  

Referências bibliográficas: 

- Alberts, B. et al. Molecular Biology of the Cell. Garland Publ. Inc., 
N. York & London, 2008. 

- Carvalho, H.F.; Recco-Pimentel, S.M. A Célula. 3a. Edição. 
Editora Manole, 2013. 
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20. A 

Comentários: 

Uma redução na concentração de potássio no líquido que banha 
as células excitáveis (células nervosas e musculares) aumenta o 
gradiente de concentração deste íon através da membrana. Como 
as células excitáveis são permeáveis ao potássio, a hipocalemia 
aumenta o efluxo (saída) de potássio das células, tornando o 
potencial elétrico cada vez mais negativo e distante do limiar de 
excitabilidade das células excitáveis. Assim, essas células 
necessitarão de estímulos mais intensos para gerar potenciais de 
ação.  

Referências bibliográficas: 

- HALL, J. E. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

- KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. (Ed.). Berne & Levy 
Fisiologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

21. D 

Comentários: 

 O caso clínico mostra paciente com Insuficiência cardíaca (IC) 
possivelmente desencadeada por uma isquemia (devendo-se 
excluir outras causas com exames e história mais completa). A 
presença no ECG de onda T apiculada em paciente que usa iECA, 
é idoso e refere redução de diurese levanta forte hipótese de 
hipercalemia, levando ao uso obrigatório (mesmo antes do 
resultado do exame) de gluconato de cálcio, objetivando 
estabilizar membrana e evitar progressão para arritmia mais grave 
e possível parada cardiorrespiratória. É importante saber que 
essa medicação não reduz potássio, mas evita a piora do quadro 
permitindo o tempo adequado para instituir medidas para reduzir 
o potássio. A furosemida é uma importante medicação na IC 
descompensada, principalmente se potássio alto. Apesar da 
importância e do uso obrigatório, ela deve ser utilizada após o 
gluconato. A dosagem da troponina seria importante para avaliar 
isquemia como causa de descompensação. O trombolítico só 
seria utilizado se houvesse supradesnivelamento no ECG, mesmo 
antes da troponina. 

Referências bibliográficas: 

- Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca: SAVIC. 
Ed. Canesin MF, Oliveira Jr MT, Pereira-Barretto AC. 3a edição, 
São Paulo: Editora Manole Ltda, 2014, pp 37-44.  

- Emergências Clínicas: abordagem prática. Ed. Martins HS, 
Brandão Neto RA, Scalabrini Neto A, Velasco IT. 9a edição: 
Editora Manole Ltda, 2014, pp 1130-1135. 

 

22. B 

Comentários: 

Na LRA pré-renal em geral ocorre aumento desproporcionado dos 
níveis séricos de ureia e creatinina, sendo a relação 30-40:1 
superada (exemplo, ureia 150 mg/dL, creatinina 2 mg/dL: relação 
75:1), além de concentração urinária aumentada. O diagnóstico 
principal é sepse por foco pulmonar e não há elementos para 
sustentar o diagnóstico de pielonefrite aguda. A classificação de 
AKI apresentada revela que a LRA já está instalada e é grave. 

Referências bibliográficas: 

http://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-
of-acute-kidney-injury-acute-renal-failure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. C 

Comentários: 

Idade avançada e corticoterapia sistêmica são os principais 
fatores de risco para fraturas vertebrais osteoporóticas. A 
presença no radiograma de fratura vertebral lombar tipo 
acunhamento com hipertransparência dos corpos vertebrais só 
reforça a hipótese de osteoporose.  

Referências bibliográficas: 

- Lindsay R, Cosman F. Osteoporosis. In: Kasper D, Fauci A, 
Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. eds. Harrison's 
Principles of Internal Medicine, 19e. New York, NY: McGraw-Hill; 
2015. 

 

24. A 

Comentários: 

O CBC nodular, descrito como uma pápula ou nódulo perolado 
com telangectasias é o mais comum e o mais benigno de todos 
os tumores malignos da pele. O risco de metastização para o 
CBC é estimado entre 0,0028%e 0,55% em padrões mais 
agressivos como o ecleredermiforme e o metatípico, sendo que 
para os nodulares este risco é insignificante. A conduta 
terapêutica para tumores únicos, do tipo CBC nodular é excisão 
cirúrgica com margens de segurança e fechamento simples. 

Referências bibliográficas: 

- Belda W, Di Chiachio N, Criado PR. Tratado de Dermatologia, 
Ed. Atheneu, 2015. 

- Sampaio SAP; Rivitti EA. Dermatologia - edição 2011 - São 
Paulo: Artes médicas. 
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25. C 

Comentários: 

Delirium tremens - Cerca de 5% dos pacientes dependentes de 
álcool apresentam estágio II da síndrome de abstinência do álcool, 
em média 48 horas após a última dose. Os sinais autonômicos 
são mais intensos (tremores generalizados, oscilação do nível de 
consciência sudorese, taquicardia, aumento da temperatura e da 
pressão arterial, náusea, vômito, sintomas intensos de 
hiperatividade autonômica), desorientação têmporo-espacial, 
aumento da atenção espontânea e diminuição da concentração, 
prejuízo da memória recente, alucinações (visuais, táteis e 
auditivas) e desorganização do pensamento, com conteúdo 
delirante. Ao exame psíquico, observa-se inquietação, 
irritabilidade, piora da concentração, desorientação têmporo-
espacial e desorganização do pensamento, com prejuízo da 
crítica da realidade. A crise epiléptica do paciente etilista crônico é 
decorrente da diminuição do limiar convulsivo, pelo álcool. 
Noventa por cento das crises acontecem entre 7 e 48 horas após 
a interrupção do consumo de álcool. Elas podem ser múltiplas ou 
isoladas.  A síndrome colinérgica é um quadro clínico 
característico da hiperestimulação colinérgica, devido a 
intoxicação por inibidores da colinesterase. Os sinais e sintomas 
mais frequentes são: sialorreia, lacrimejamento, sudorese, miose, 
ptose palpebral, borramento de visão, hiperemia conjuntival, 
náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, tenesmo, incontinência 
fecal, hipersecreção brônquica, rinorreia, broncoespasmo, 
dispneia, cianose, bradicardia, hipotensão, incontinência urinária, 
sonolência, letargia, fadiga, labilidade emocional, confusão mental, 
perda de concentração, cefaleia, coma com ausência de reflexos, 
ataxia, tremores, respiração de Cheyne-Stokes, convulsões, 
depressão dos centros respiratório e cardiovascular. Há história 
de contato prévio com organofosoforado e/ou carbamatos. A 
síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK) é composta por duas 
entidades nosológicas distintas, porém relacionadas: a 
encefalopatia de Wernicke e psicose de Korsakoff. Cerca de 10 - 
20% dos dependentes de álcool apresentam esta complicação, 
geralmente entre a quarta e a quinta décadas e vida. Pode ser 
desencadeada por qualquer situação alteradora do processo de 
obtenção de tiamina pelo organismo, mas o consumo excessivo e 
prolongado do álcool é a causa de 90% dos casos. A 
encefalopatia de Wernicke tem início abrupto, com rebaixamento 
do nível de consciência (82%), distúrbios oculomotores (29%) e 
ataxia cerebelar (23%), não sendo necessária a presença da 
tríade para o diagnóstico. Os distúrbios oculomotores incluem 
nistagmo horizontal ou vertical e oftalmoplegia. A ataxia pode 
preceder a confusão mental em alguns dias e permanecer por 
algumas semanas após a resolução desta. A ausência de 
resposta clínica clara em 48 a 72 horas sugere mau prognóstico, 
com mortalidade ao redor de 17%. Mesmo com a remissão da 
tríade, 80 a 85% de todos os casos de encefalopatia de Wernicke 
evoluem para a síndrome demencial ou psicose de Korsakoff. 

Referências bibliográficas: 

- Condutas em urgências e emergências da Faculdade de 
Medicina de Botucatu-UNESP / editores Regina Helena Garcia 
Martins, Silvana Artioli Schellini. - Botucatu: UNESP, Faculdade 
de Medicina de Botucatu e Pró-Reitoria de Graduação da UNESP: 
Cultura acadêmica, 2014. 

- Hoffman RS, Weinhouse GL. Management of moderate and 
severe alcohol withdrawal. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham, 
MA: UpToDate Inc. Disponível online em: 
https://www.uptodate.com (Último acesso em 25 de julho de 
2019.) 

 

 

 

 

 

 

 

26. D 

Comentários: 

Esta paciente apresenta quadro anêmico com macrocitose (VCM 
maior que a normalidade). Na anemia por deficiência por vitamina 
B12 observa-se macrocitose. A anemia é a manifestação mais 
evidente, mas a pancitopenia (anemia, neutropenia e 
trombocitopenia) é frequentemente observada no hemograma dos 
pacientes com quadros mais graves. As principais causas são 
gastrectomia total, dissociação inadequada da cobalamina e 
proteína alimentar (em idosos), insuficiência pancreática, doença 
celíaca, enterite regional, resseção ileal, doenças inflamatórias 
que acometem o íleo. A glossite atrófica e quelite angular são 
altamente sugestivas de anemia megaloblástica. A anemia da 
doença crônica (anemia da inflamação) tem como aspecto a 
anemia leve, (normocrônica, normocítica). Quando o quadro é 
grave observa-se microcitose e hipocromia. São achados 
frequentes o aumento de plaquetas e neutrofilia. A ferritina sérica 
está normal ou aumentada. Na deficiência de ferro observa-se 
microcitose e hipocromia.  A anemia ferropriva é comumente 
diagnosticada pela presença de ferro sérico baixo, aumento da 
capacidade total de ligação do ferro e redução da ferritina sérica, 
com a ferritina sérica < 12 µg/L sendo a medida laboratorial em 
sangue periférico mais sensível para a redução nos estoques de 
ferro. Na síndrome mielodisplásica a anemia é a característica 
mais comum, normalmente normocítica. Pode ser observada 
macrocitose, leucopenia com neutrofilia ocorre em metade dos 
casos e os neutrófilos podem apresentar distúrbio de 
segmentação nuclear (anomalia de Pelger-Hüet). A média da 
idade dos pacientes acometidos é de 58 anos (é uma doença 
mais freqüente em pacientes mais velhos).   

Referências bibliográficas: 

- Tratado de Clínica Médica - Obra Completa - 2 Vols. - 3ª Ed. 
2015. (Cód: 9205200) Lopes, Antonio Carlos - Roca – Brasil. 

 

27. B 

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.  

Tinha (dermatofitose) é uma micose superficial caracterizada por 
lesão em placa eritematosa, descamativa ou vesiculosa nas 
bordas, com prurido associado.  

Dermatite atópica é uma entidade pruriginosa com eczema e 
xerose cutânea acometendo principalmente as dobras cubitais e 
poplíteas, enquanto a dermatite de contato é um quadro 
eczematoso que se instala nas áreas de contato com o agente 
sensibilizador ou irritante, normalmente nas mãos e antebraços.  

Referências bibliográficas: 

- Sampaio SAP; Rivitti EA. Dermatologia - edição 2011 - São 
Paulo: Artes médicas. 

- 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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28. C 

Comentários: 

A descrição da queixa e exame físico sugerem edema agudo de 
pulmão em um paciente com insuficiência cardíaca perfil B 
(quente e úmido). Quando paciente chega em edema agudo de 
pulmão com PA elevada, deve-se iniciar com vasodilatador 
arterial e venoso (nitroprussiato), que reduz a pressão arterial e a 
pós-carga na crise aguda. Após o controle da PA e certa melhora 
do paciente, é introduzido iECA por via oral para desmame e 
retirada do vasodilatador endovenoso.  

O betabloqueador deve ser mantido em paciente com ICF perfil B 
só quando há uso regular. Inotrópicos (dobutamina) são usados 
mais na IC perfil C.  

Referências bibliográficas: 

- Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca: SAVIC. 
Ed. Canesin MF, Oliveira Jr MT, Pereira-Barretto AC. 3a edição, 
São Paulo: Editora Manole Ltda, 2014, pp 09-14 e 37-44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. A 

Comentários: 

Trata-se de questão para investigação de diagnóstico diferencial 
de artralgia/artrite. Tanto o quadro clínico como o quadro 
radiológico são muito característicos de artrite reumatóide (AR). 
Um fator que poderia levar a certa dificuldade é que o fator 
reumatóide está negativo. Nos casos de AR o fator reumatóide 
está presente em até 75% dos casos. Então, para este caso, o 
diagnóstico mais provável é Artrite Reumatoide. Segundo o 
Colégio Americano de Reumatologia (ACR), a paciente deveria 
preencher pelo menos quatro dos sete critérios abaixo 
relacionados, sendo que os critérios de um a quatro devem ter 
duração de pelo menos seis semanas: 

1. Rigidez matinal (nas articulações, com pelo menos uma hora 
de duração);  

2. Artrite de três ou mais das seguintes áreas: articulações IFT 
proximais, articulações MCF, punhos, cotovelos, joelhos, 
tornozelos e articulações MTF;  

3. Artrite de mãos (punhos, articulações MCF ou IFT proximais);  

4. Artrite simétrica (mesma área em ambos os lados do corpo);  

5. Nódulo reumatoide (presença de um ou mais nódulos 
subcutâneos sobre proeminências ósseas ou superfícies 
extensoras ou regiões periarticulares);  

6. FR (presente em qualquer título);  

7. Alterações radiográficas (erosões ou descalcificação 
periarticular em radiografias posteroanteriores de mãos e punhos). 

Para o diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico faltam muitos 
critérios. 

Para Osteoatrite, os critérios não estão contemplados, pois 
seriam necessários pelo menos três dos quatro critérios abaixo 
segundo a ACR de 1990: 

Alargamento articular em duas ou mais das 10 articulações 
selecionadas: segunda e terceira IFP (interfalangianas proximais) 
e IFD (interfalangianas distais) das mãos ou CMC 
(carpometacarpal); 

Alargamento articular de duas ou mais articulações IFD; 

Menos de três articulações metacarpofalângicas edemaciadas; 

Deformidade de duas ou mais das 10 articulações IFP, IFD e 
CMC. 

Quanto à Fibromialgia, o caso clínico não contempla os critérios 
da ACR de 1990, pois não comenta sobre pontos dolorosos e 
nem tampouco os critérios da ACR de 2010 que eliminou os 
pontos dolorosos, porém introduziu os critérios de escala de dor 
crônica e escala de gravidade. 

Referências bibliográficas: 

- Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Ministério de Saúde. 
Portaria SAS/MS nº 710, de 27 de junho de 2013, retificada em 06 
de março de 2014 e 10 de junho de 2014. 

- Altman R, Alarcón G, Appelrouth D, Bloch D, Borenstein D, 
Brandt K, et al. The American College of Rheumatology criteria for 
the classification Andre porting of osteoarthritis of the hand. 
Arthritis Rheum. 1990;33(11):1601-10. 

- Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Katz RS, 
Mease P, et al. The American College of Rheumatology 
preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement 
of symptom severity. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62:600-
10. 
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30. D 

Comentários: 

A questão apresenta um quadro clínico de cefaleia aguda com 
exame neurológico normal.  Há necessidade de fazer o 
diagnóstico diferencial de cefaleias, bem como, de outras 
enfermidades locais. A cefaleia em salvas é a cefaleia trigêmino-
autonômica mais frequente, acometendo um em cada 1.000 
indivíduos (85% das pessoas afetadas são do sexo masculino). 
Geralmente se inicia após os 20 anos, mas é mais frequente entre 
as 3a e 5adécadas. É uma cefaleia unilateral, referida sempre do 
mesmo lado, de forte intensidade (excruciante), que se localiza 
em região orbital, supraorbital e/ou temporal. Há associação a 
sinais/sintomas autonômicos ipsilaterais à dor (lacrimejamento e 
hiperemia conjuntival, congestão nasal e rinorreia, sudorese 
frontal, miose, rubor facial, ptose e edema, palpebral) e duração 
limitada de 15 a 180 minutos.  

A sinusite etmoidal cursa com dor que pode ser em pontada, 
pulsátil ou sensação de pressão ou peso na cabeça, de moderada 
ou forte. Na grande maioria dos casos, surge obstrução nasal 
com presença de secreção amarela ou esverdeada, 
sanguinolenta, que dificulta a respiração. Febre, cansaço, coriza, 
tosse, dores musculares e perda de apetite costumam estar 
presentes, não descritas nesse caso. 

Neuralgia Idiopática Persistente (NIP), anteriormente chamada de 
neuralgia atípica da face, é uma dor facial persistente que não 
tem as características das neuralgias cranianas e que não pode 
ser atribuída a outras anormalidades. A dor facial ocorre 
diariamente e persiste ao longo do dia. Geralmente, é limitada a 
uma determinada em um lado da face no início da doença, é 
difusa e mal localizada, e não está associada a perdas sensitivas 
ou outros déficits neurológicos. A dor pode ser iniciada por 
cirurgias ou traumatismos na face, dentes ou gengivas, mas ela 
persiste sem qualquer causa local demonstrável.  

O glaucoma de ângulo fechado ocorre quando o sistema de 
drenagem é bloqueado, geralmente, pela íris, e o líquido 
intraocular não consegue penetrar na rede trabecular para ser 
drenado. O paciente apresenta dores de forte intensidade na 
cabeça e no olho, que chegam até a provocar vômitos e redução 
da visão. A pressão intraocular torna-se muito elevada e pode 
lesar o nervo óptico de forma rápida e agressiva. É uma 
emergência oftalmológica que, se não tratada rapidamente, leva à 
perda visual irreversível, parcial ou mesmo total, em questão de 
horas. 

Referências bibliográficas: 

- Headache Classification Committee of the International 
Headache Society (IHS). The international classification of 
headache disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018, 38(1): 1- 211. 

- Speciali JG, Kowacs F, Jurno ME et al.  Protocolo nacional para 

diagnóstico e manejo das cefaleias nas unidades de urgência do 
brasil. ABN, 2018. 

- Paço J, Sousa MT. Patologia naso-sinusal. Círculo Médico, 2008. 
Disponível em: repositorio.hff.min-saude.pt. Acesso em: 
05/07/2019. 

- Gronseth G, Cruccu G, Alksne J, Argoff C, Brainin M, Burchiel K, 
Nurmikko T, Zakrzewska JM. Practice parameter: the diagnostic 
evaluation and treatment of trigeminal neuralgia (an evidence-
based review): report of the Quality Standards Subcommittee of 
the American Academy of Neurology and the European 
Federation of Neurological Societies. Neurology 2008;71: 1183–
90. 

- Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Glaucoma. Disponível em: 
http://www.cbo.com.br/pacientes/doencas/doencas_glaucoma.htm. 
Acesso em: 05/07/2019. 

 

 

 

 

 

31. C 

Comentários: 

Cerca de 20% das pneumonias podem cursar com derrame 
pleural, na maioria das vezes reacionais e indetectáveis aos 
exames clinico e radiológico habituais. Fatores como gravidade 
do quadro infeccioso, presença de doenças concomitantes, tempo 
de início de antibioticoterapia e virulência do agente infeccioso 
podem ser determinantes na conduta terapêutica.  No caso do 
paciente acima, tanto a avaliação semiológica quanto a 
complementar diagnosticam um derrame pleural, de provável 
origem parapneumônica. Nesse caso há indicação de 
toracocentese diagnóstica para, após análise do líquido com 
avaliação de pH, bioquímica e celularidade, ser realizada a 
decisão terapêutica em relação a drenagem do tórax (exsudato x 
transudato).  

Referências bibliográficas: 

- Marchi, E; Vaz MAC, Fernandes, PMP; Derrames 
parapneumônicos e empiema. In: Vargas, F; Teixeira, L, Marchi, E. 
Derrame pleural. São Paulo, Roca, 2004.  

 

32. A 

Comentários: 

O quadro é muito sugestivo de tuberculose miliar por conta do 
risco aumentado pelo uso prévio de imunobiológico, em paciente 
com contato com público. Broncopneumonia – não tem clínica 
nem tampouco imagem compatível. Não há epidemiologia para 
histoplasmose e/ou paracoccidioidomicose.  

Referências bibliográficas: 

- Manual de Controle da Tuberculose – Ministério da Saúde – 
2011. 

 

33. B 

Comentários: 

O quadro é típico de fibromialgia e a atividade física aeróbica é o 
tratamento com melhor nível de evidência. Anti-inflamatórios e 
agulhamentos não são indicados para fibromialgia.  

Referências bibliográficas: 

- Goldenberg, DL. Patient education: Fibromyalgia (Beyond the 
Basics) UpToDate 2018. 
https://www.uptodate.com/contents/fibromyalgia-beyond-the-
basics. 

 

34. B 

Comentários: 

Seguindo as diretrizes NICE, os antidepressivos são as drogas de 
escolha para iniciar o tratamento de transtorno de pânico na 
atenção primária. Benzodiazepínicos devem ser evitados pelos 
efeitos de longo prazo. A eficácia de betabloqueadores é 
controversa. Não há indicação de estabilizador de humor.  

Referências bibliográficas: 

- National Institute for National Care and Excellence (NICE). 
Managing panic disorder in primary care.  

Disponível em:  

https://pathways.nice.org.uk/pathways/panic-
disorder#path=view%3A;pathways/panic-disorder/stepas-2-to-5-
managing-panic=disorder-in-primary-care.xml&content=view-
node%3Anodes-drug-treatment 
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35. D 

Comentários: 

Trata-se de uma paciente jovem com quadro intestinal de diarreia 
e dor abdominal de evolução crônica. O quadro clínico evidencia 
comprometimento do estado geral, emagrecimento e massa 
palpável. Além disso, a biópsia evidencia claro processo 
inflamatório linfocitário crônico e granulomatoso envolvendo o 
cólon. A inflamação detectada no cólon é irregular, intercalada 
com áreas de mucosa normal. Tais achados sempre nos remetem 
à possibilidade de doença inflamatória intestinal (Doença de 
Crohn e retocolite ulcerativa). A presença de acometimento 
perianal e granulomas são mais sugestivos de Doença de Crohn. 
A doença celíaca acomete o intestino delgado. Nesta doença os 
sintomas clássicos são perda de peso, mal-absorção e diarréia. 
Já a tuberculose intestinal pode ser confundida com a doença 
inflamatória intestinal, especialmente a Doença de Crohn, pelos 
granulomas. Na tuberculose classicamente ocorrem granulomas 
caseosos, podendo ser encontrado bacilos álcool-ácido 
resistentes no exame histológico da biópsia intestinal. 

Referências bibliográficas: 

- KASPER, Dennis L. et al. Medicina interna de Harrison. 19. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2017. 

 

36. A 

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 uréia, 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: 

- Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of 
community-acquired pneumonia amongadults in Europe. Thorax. 
2012; 67(1):71-9. https://doi.org/10.1136/thx.2009.129502  

- Eccles S, Pincus C, Higgins B, Woodhead M; Guideline 
Development Group. Diagnosisand management of 
communityand hospital acquired pneumonia in adults: summaryof 
NICE guidance. BMJ. 2014; 349: g6722. 
https://doi.org/10.1136/bmj.g6722  

- Arnold FW, Summersgill JT, Ramirez JA. Role of Atypical 
Pathogens in theEtiologyofCommunity-Acquired Pneumonia. 
Semin Respir Crit Care Med. 2016;37(6):819-828. https://doi. 
org/10.1055/s-0036-1592121  

- 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. 

 

 

 

 

37. A 

Comentários: 

A tempestade tiroidiana, ou crise tirotóxica, é caracterizada por 
sinais/sintomas de hipertiroidismo extremo com envolvimento de 
órgãos e sistemas que colocam em risco a vida do paciente. Há 
alguns critérios que adotam escores para pontuar o grau de 
envolvimento sistêmico (por exemplo, critérios de Burch e 
Wartovsky), mas o diagnóstico deve ser eminentemente clínico. 
Na presença de sinais/sintomas típicos de hipertiroidismo aliada à 
fibrilação atrial e o quadro de agitação psicomotora apresentado, 
a suspeita dessa entidade deve ser prontamente realizada, devido 
ao alto risco de mortalidade se não for instituído tratamento 
adequado rapidamente. O paciente deve ser mantido em 
ambiente hospitalar, preferencialmente em unidade de cuidados 
intensivos, tratado com antitiroidianos (o propiltiouracil teria 
vantagem ao metimazol devido ao fato do primeiro bloquear a 
conversão periférica de T4 em T3, que é o hormônio ativo), 
betabloqueadores, corticosteroides (pelo risco de insuficiência 
adrenal autoimune subclínica, além do corticoide também 
bloquear a conversão de T4 em T3) e, se possível, o uso de iodo 
frio (lugol, solução saturada de iodeto de potássio, contrastes 
iodado), que deve ser administrado apenas após o início do anti-
tiroidiano, o qual contribui para reduzir a síntese de novo 
hormônio tiroidiano (pelo efeito de Wolff-Chaikoff), além de 
também diminuir a conversão de T4 em T3. Apesar de o 
diagnóstico mais provável ser realmente hipertiroidismo por 
doença de Graves, o quadro não pode ser tratado 
ambulatorialmente nesse momento devido à complicação 
cardíaca e o risco aumentado de morbimortalidade dessa forma 
de apresentação. Feocromocitoma e síndrome do pânico são 
improváveis, pois não se associariam com bócio e às alterações 
laboratoriais apresentadas pela paciente.  

Referências bibliográficas: 

- NAYAK, B & BURMAN, K. Thyrotoxicosis and thyroid storm. 
Endocrinol Metab Clin N Am 2006, 35:663-686. 

 

38. C 

Comentários: 

Desde o Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), a 
HbA1C é o exame padrão ouro para avaliar o controle metabólico 
do indivíduo com DM, já que ficou consistentemente demonstrada 
a relação entre seus níveis aumentados com a lesão 
microvascular.  As recomendações de valores de HbA1C variam 
entre 6,5 e 7% conforme as diferentes sociedades e dependendo 
da população em questão. A insulinização deve ser considerada 
em pacientes com HbA1C >10% em medida inicial (diagnóstico) 
ou naqueles pacientes em tratamento via oral, porém sem 
controle glicêmico, com HbA1C entre 9-10%. Deve ser iniciada 
em portadores de diabetes tipo 2 com dose única ao deitar de 
insulina humana NPH ou de análogos de insulina de longa 
duração (glargina U100 ou detemir) ou de ultra-longa (degludeca 
ou glargina U300). A dose de insulina humana NPH usual a ser 
iniciada é de 0,2 a 0,3UI/kg/dia. 

Referências bibliográficas: 

- Qaseem A, Wilt TJ, Kansagara D, Horwitch C, Barry MJ, Forciea 
MA, et al. Hemoglobin A1c Targets for Glycemic Control With 
Pharmacologic Therapy for Non pregnant Adults With Type 2. 

- Diabetes Mellitus: A Guidance Statement Update From the 
American College of Physicians. Ann Intern Med. [Epubahead of 
print 6 March 2018]168:569–576. doi: 10.7326/M17-0939. 

- Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 / 
Organização José Egídio Paulo de Oliveira, Renan Magalhães 
Montenegro Junior, Sérgio Vencio. -- São Paulo: Editora Clannad, 
2017. 

- Netto, A P. Conduta terapêutica no Diabetes tipo 2: Algoritmo 
SBD 2017.  
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39. D 

Comentários: 

Este paciente preenche os critérios diagnósticos para Síndrome 
demencial ou demência.  

1. Presença de sintomas cognitivos ou comportamentais 
(neuropsiquiátricos) que: 

1.1. Interferem com a habilidade no trabalho ou em atividades 
usuais; 

1.2. Representam declínio em relação a níveis prévios de 
funcionamento e desempenho; 

1.3. Não são explicáveis por delirium (estado confusional agudo) 
ou doença psiquiátrica maior; 

2.   O comprometimento cognitivo é detectado e diagnosticado 
mediante combinação de: 

2.1. Anamnese com paciente e informante que tenha 
conhecimento da história; e 

2.2. Avaliação cognitiva objetiva, mediante exame breve do 
estado mental ou avaliação neuropsicológica. 

3. Os comprometimentos cognitivos ou comportamentais afetam 
no mínimo dois dos seguintes domínios: 

3.1. Memória (incapacidade para adquirir ou evocar informações 
recentes): repetição das mesmas perguntas ou assuntos, 
esquecimento de eventos, compromissos ou do lugar onde 
guardou seus pertences; 

3.2. Funções executivas (comprometimento do raciocínio, 
realização de tarefas complexas e do julgamento) sintomas tais 
como: compreensão pobre de situações de risco, redução da 
capacidade para cuidar das finanças, de tomar decisões e de 
planejar atividades complexas ou sequenciais. 

3.3. Habilidades visuais-espaciais: incapacidade de reconhecer 
faces ou objetos comuns, encontrar objetos no campo visual, 
dificuldade para manusear utensílios, para vestir-se, não 
explicáveis por deficiência visual ou motora;  

 3.4. Linguagem (expressão, compreensão, leitura e escrita): com 
sintomas que incluem: dificuldade para encontrar e/ou 
compreender palavras, erros ao falar e escrever, com trocas de 
palavras ou fonemas, não explicáveis por déficit sensorial ou 
motor;  

3.5. Personalidade ou comportamento: sintomas que incluem 
alterações do humor (labilidade, flutuações incaracterísticas), 
agitação, apatia, desinteresse, isolamento social, perda de 
empatia, desinibição, comportamentos obsessivos, compulsivos 
ou socialmente inaceitáveis.  

Não pode ser inferida nenhuma causa etiológica específica, pois 
se tem a necessidade da realização de exames subsidiários. Para 
se comprometimento cognitivo leve não pode haver impacto nas 
atividades de vida diária 

Referências bibliográficas: 

- Consenso brasileiro de demência (Frota et al. 2011). 

Frota, N., Nitrini, R., Damasceno, B. P. & Forlenza, O. V. Critérios 
para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Dement 
Neuropsychol 5 (supl 1), (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. B 

Comentários: 

Asma: a história de rinite desde a infância, a faixa etária da 
paciente e a resposta acentuada ao broncodilatador na 
espirometria (no VEF > 200 mL e na variação > 12%) indicam que 
este é o diagnóstico correto. 

Bronquiectasia: não tem história de infecções de repetição ou 
tosse produtiva que justifiquem o diagnóstico.  

Doença pulmonar obstrutiva crônica: apesar da história de 
tabagismo, a espirometria mostra resposta acentuada ao 
broncodilatador, e a relação VEF1/CVF é maior que 0,7 no pós-
broncodilatador, não confirmando o diagnóstico de DPOC. 

Fibrose pulmonar: a faixa etária da paciente, o distúrbio obstrutivo 
na espirometria e a hiperinsuflação no Raio-x tornam essa 
hipótese sem fundamento no enunciado. 

Referências bibliográficas: 

- GINA (Global Initiative for Asthma): https://ginasthma.org/2018-
gina/ 

- Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
para o Manejo da Asma – 2012. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 
Vol. 38 - Supl. 1. 

 

41. C 

Comentários: 

As crianças com Síndrome de Down têm um risco de 1% de 
hipotireoidismo congênito e 14% ou mais de hipotireoidismo ao 
longo da vida. Também há aumento de chance de leucemias e 
cardiopatias, sendo a mais frequente o defeito de septo átrio-
ventricular. Eles têm chance aumentada de apresentarem baixa 
estatura. A fibrose cística não apresenta maior incidência na 
Síndrome de Down. Anemia megaloblástica, retinoblastoma, 
persistência do canal arterial não são doenças prevalentes nessa 
síndrome.  

Referências bibliográficas: 

- Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à pessoa com 
Síndrome de Down.  

Disponível em: 
http://www.hc.ufpr.br/files/diretrizes_cuidados_sindrome_down.pdf. 
Acesso em 30/06/2017. 

- BULL, M. J. Clinical report: health supervision for children with 
Down syndrome. Pediatrics, Illinois, v. 128, n. 2, p. 393- 405, ago. 
2011. 

- MUSTACCHI, Z. Guia do bebê com síndrome de Down. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

 

42. B 

Comentários: 

É um caso de icterícia fisiológica ou própria do RN. Não há 
incompatibilidade ABO nem Rh (coombs negativo). Trata-se de 
icterícia tardia, leve, às custas de bilirrubina indireta. 

Referências bibliográficas: 

- Hiperbilirrubinemia Neonatal. Cloherty, 2015. Manual de 
Neonatologia. 
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43. A 

Comentários: 

Nas primeiras semanas de vida, o nível de hemoglobina sofre um 
declínio progressivo, devido a atuação de diversos fatores como: 
produção diminuída de eritrócitos, aumento da taxa de destruição 
eritrocítica. Trata-se de uma queda fisiológica, cujo pico ocorre na 
oitava semana de vida. Ao redor da oitava e décima segunda 
semana de vida, ocorre a retomada da eritropoese. Por se tratar 
de RN a termo, de peso adequado e em aleitamento materno 
exclusivo, a reservas de ferro estão preservadas e, portanto, a 
anemia não é ferropriva. O teste do pezinho normal exclui a 
anemia falciforme. 
 Referências bibliográficas: 

- Chopard MRT et al. Deficiência de ferro no feto e recém-nascido. 
RevBrasHematolHemoter. 23 (supl 2):32-37. 

- Nathan and Oski’s hematology of infancy and childhood. 8ªed, 
Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015 

 

44. D 

Comentários: 

Trata-se de um quadro clássico (febre alta, irritabilidade nos 
períodos de febre e surgimento do exantema quando a febre 
cessa) de exantema súbito que pode ser causado pelo HHV-6 ou 
HHV-7. A amigdalite estreptocócica é uma doença de crianças 
mais velhas, portanto não é cabível o uso de amoxicilina para a 
criança para tratar uma amigdalite, sendo, portanto, indicada sua 
suspensão. 

Referências bibliográficas: 

- Carvalho AP. Exantema súbito. In: Farhat CK, Carvalho ES, 
Carvalho LHFR, Succi RCM, eds. Infectologia Pediátrica. 2rd ed. 
São Paulo. Editora Atheneu, 1998. p. 389-93. 

- Rosário NA, Grumach AS. Allergy to betalactams in pediatrics: a 
practical approach. J Pediatr (Rio J). 2006: 82 (5 Suppl): S181-8. 

 

45. B 

Comentários: 

A infecção materna pelo vírus HIV é contraindicação formal ao 
aleitamento materno. O aleitamento materno cruzado não é 
recomendado como forma habitual de alimentação do lactente. 

Referências bibliográficas: 

- Tratado de Pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria 4ª 
Edição 

- Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas 
para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. 
Brasília, 2018. 

 

46. A 

Comentários: 

No caso de ferimento profundo em pacientes com imunização 
completa para tétano e última dose há mais de dez anos, a 
profilaxia será feita com um reforço da vacina, sem necessidade 
de soro, desde que se trate de paciente imunocompetente e 
capaz de assumir os cuidados posteriores  

Referências bibliográficas: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_
parasitaria_guia_bolso.pdf 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/pdf/imuni08_prof_tetan
o.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

47. D 

Comentários: 

Os sinais clínicos indicam uma desidratação leve (BEG, tempo de 
enchimento capilar 2seg) cujo tratamento preconizado 
inicialmente é a reidratação oral, apesar da história de vômitos. 
Como se trata de diarreia alta em criança previamente hígida não 
há indicação de coleta de exames laboratoriais. 

Referências bibliográficas: 

- Shane AL, Mody RK, Crump JA, Tarr PI, Steiner TS, Kotlloff K, 
et al. 2017 Infectious Diseases Society of America Clinical 
Practice Guidelines for de Diagnosis and Management of 
Infectious Diarrhea. ClinInfectDis. 2017, 65(12): 1963-1973. 

 

48. A 

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. T4 e/ou T4 livre são baixos ou normais e TSH 
elevado. 

Referências bibliográficas: 

- Radetti G. Clinical aspects of Hashimoto's thyroiditis. Endocr 
Dev. 2014; 26:158-70. 

 

49. C 

Comentários: 

Pacientes com feocromocitoma apresentam hipertensão 
persistente, cefaleia, palpitações, tontura e dor abdominal. Nos 
casos graves pode haver edema pulmonar, cardiomegalia e 
hepatomegalia. A elevação acentuada da PA e piora dos 
sintomas durante exercício falam contra Hipertireoidismo. Na 
coarctação de aorta existe uma disparidade no pulso e PA entre 
os braços e pernas, fraqueza e ou dor nas pernas após exercícios. 
Na síndrome de Cushing geralmente existe ganho ponderal e 
fácies cushingoide. 

Referências bibliográficas: 

- Sociedade Brasileira de Pediatria.  Tratado de Pediatria - SBP 4ª 
edição. 2017. 
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50. C 

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. 

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/ 2017 

 

51. B 

Comentários: 

O diagnóstico de obesidade em crianças de 5 a 20 anos 
incompletos é considerado se o escore Z para IMC/idade estiver 
entre >+2 e ≤+3 (percentil >97 e ≤ 99,9). Se o escore Z estiver 
entre > +1 e ≤ +2 (percentil >85 e ≤97), considera-se sobrepeso. 

Referências bibliográficas: 

- Sociedade Brasileira de Pediatria. Obesidade na infância e 
adolescência. 4ª Edição. Rio de Janeiro, 2016. 

 

52. D 

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 desses processos 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. 

 

53. C 

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. 

 

 

 

 

54. A 

Comentários: 

A história clínica é sugestiva de neoplasia. A turgência jugular é 
sugestiva de compressão de veia cava superior, que ocorre por 
compressão de neoplasias mediastinais, como o linfoma. 

Referências bibliográficas: 

- Nelson Tratado de Pediatria – 16ª. ed 

- Kliegman, Stanton, St. Geme, Schor, Elsevier, 2003. 

 

55. B 

Comentários: 

O diagnóstico de Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é clínico, com seis 
ou mais semanas de sintomas de artrite, na ausência de infecção 
ou neoplasias. A presença de uveíte anterior corrobora o 
diagnóstico e é mais frequente em meninas com AIJ pauciarticular 
FAN +. Fator Reumatoide e FAN não fazem parte do diagnóstico 
e o quadro clinico não é sugestivo de febre reumática. 

Referências bibliográficas: 

- Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª. Ed. 
Manole: Barueri-SP. 2017- Cap de Artrite Idiopática Juvenil Pg 
1775. 

 

56. A 

Comentários: 

A ultrassonografia de vias urinárias é um exame não invasivo que 
permite investigar a anatomia do sistema urinário, sendo 
necessário para investigar possíveis malformações que propiciem 
infecções e lesão renal. A urografia excretora não é mais utilizada 
como forma de diagnóstico de malformações do trato urinário. 
Uretrocistografia miccional não é o primeiro a se solicitar. A 
tomografia computadorizada de abdome expõe o paciente a 
irradiação desnecessária e como primeira ferramenta pode ser 
substituído pela ultrassonografia, que é de acesso mais amplo e 
não invasivo. 

Referências bibliográficas: 

- Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª. Ed. 
Manole: Barueri-SP. 2017. Pg 1109. 

 

57. D 

Comentários: 

Trata-se de lactente com quadro clínico de ICC com a presença 
dos sinais clássicos de taquicardia, taquipneia e hepatomegalia, 
acompanhada de baixo ganho ponderal. Entre as principais 
cardiopatias congênitas que levam à insuficiência cardíaca nesta 
faixa etária estão as chamadas cardiopatias congênitas 
acianóticas obstrutivas, destacando-se a estenose aórtica e a 
coarctação da aorta.  A chave para o diagnóstico da cardiopatia 
desta lactente é a diferença entre a amplitude dos pulsos 
superiores em relação aos inferiores, além da hipertensão arterial 
no membro superior direito. 

Referências bibliográficas: 

- Cavalini JF et. L. Coarctação da aorta. In: Atik E ed. 
Cardiopatias congênitas: guia prático de diagnóstico, tratamento e 
conduta geral. 1ª. ed. São Paulo: Ed. Atheneu. 2014,  p.341-52 
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58. D 

Comentários: 

Trata-se de quadro clínico e laboratorial de cetoacidose diabética 
em paciente diabético do tipo 1 em primo-descompensação. A 
desidratação, acidose metabólica e hiperglicemia caracterizam o 
quadro. Quanto ao tratamento, o primeiro passo é a hidratação 
com SF 0,9% e na 2ª hora inicia-se insulinização com insulina 
regular ou ultra-rápida.  Uma vez que a glicemia atinja níveis em 
torno de 250 mg/dL, a hidratação passa a ser SF: SG 1:1. A 
correção de bicarbonato só deve ser realizada a menos que a 
acidose metabólica seja grave e não responda à hidratação (pH < 
6,9 ou HCO3< 5 mEq/L na 1ª hora) ou se choque. A reposição de 
K na hidratação após a 2ª hora deve ser realizada mesmo se K 
inicialmente normal, já que à medida que a acidose metabólica é 
corrigida, existe queda no K. O manitol e a hiperventilação são 
utilizados no tratamento do edema cerebral, que é uma 
complicação rara, porém com elevada mortalidade. 

Referências bibliográficas: 

- Wolfsdorf JI, Allgrove J, Craig ME, Edge J, Glaser N, Jain V, Lee 
WW, Mungai LN, Rosenbloom AL, Sperling MA, Hanas R; 
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. 
ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. Diabetic 
ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatr 
Diabetes. 2014;15 Suppl 20:154-79 

 

59. B 

Comentários: 

Os acidentes com animais peçonhentos no Brasil são muito 
comuns, sendo o acidente botrópico (ofídicos) um dos de maior 
incidência. Este é um caso com quadro clínico clássico de 
acidente botrópico apresentando edema e dor local e alteração do 
tempo de coagulação. Seu veneno tem ação proteolítica (edema 
local, bolhas e necrose), coagulante (coagulopatia de consumo, 
principalmente fator X e protrombina, semelhante à coagulação 
intravascular disseminada- CIVD) e hemorrágica (presença de 
hemorragias alterando membrana basal e função plaquetária). 

Referências bibliográficas: 

- Fundação Nacional de Saúde.Manual de diagnóstico e 
tratamento de acidentes por animais peçonhentos, 2ed. Brasília; 
2001. 

- Cardoso, JLC, França, OSF, Wen, FH, M laque, CMS, Haddad 
Jr, V. Animais peçonhentos no Brasil: biologia clínica e 
terapêutica. São Paulo: Sarvier; 2002.  

 

60. C 

Comentários: 

Depois das lesões de pele, as fraturas são a segunda forma de 
apresentação de maus tratos físicos, o padrão de lesões não 
acidentais são principalmente lesões metafisárias, múltiplas 
fraturas em diferentes estágios de consolidação, fraturas dos 
arcos costais posteriores e fraturas de ossos longos em crianças 
menores de 2 anos. As fraturas dos ossos longos em crianças de 
pouca idade podem representar uma das principais evidências de 
maus tratos físicos, sendo que a fratura do fêmur está associada 
à Síndrome de Maus-Tratos (SMT) em 60% dos casos que 
acometem crianças menores de 3 anos e em até 85% em 
crianças com menos de 1 ano. Nesta situação é importante a 
procura de fraturas em vários estágios de consolidação. 

Referências bibliográficas: 

- RevBras Ortop. 2013;48(1). Maus tratos infantis. Revisão da 
literatura. Bernardo B. Terra, Eduardo A. Figueiredo, Morena P E 
O L Terra, Carlos V. Andreoli, Benno Ejnisman 

 

 

 

 

 

61. D 

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 

 

62. A 

Comentários: 

A principal hipótese diagnóstica em casos de abdome agudo 
obstrutivo na presença de cirurgia abdominal prévia é de bridas 
ou aderências. O tratamento consiste em sondagem gástrica e 
jejum por até 48 a 72 horas, desde que não haja sinais de 
peritonite ao exame físico. Neoplasia de cólon com obstrução da 
luz intestinal é uma importante causa de obstrução intestinal em 
idosos e a conduta é sempre a laparotomia exploradora. No 
entanto, frente ao passado cirúrgico do paciente, esta não é a 
hipótese mais provável. Diverticulite aguda bloqueada pode ser 
uma causa de abdome agudo obstrutivo, porém cursa com dor 
insidiosa mais em fossa ilíaca esquerda até surgir o quadro de 
obstrução. O tratamento pode ser tanto a laparotomia exploradora 
quanto a antibioticoterapia, dependo do estado clínico do paciente. 
Hérnia femoral encarcerada pode passar despercebida no exame 
físico de um médico mais desatento e pode ser o diagnóstico 
etiológico de um abdome agudo obstrutivo sem causa aparente. 
O tratamento é sempre cirúrgico, mas nesse caso a via de acesso 
preferencial seria a laparotomia devido a presença de sinais 
radiológicos de obstrução intestinal. 

Referências bibliográficas: 

- SABISTON. Tratado de cirurgia: a base biológica da prática 
cirúrgica moderna. 19. ed. Elsevier, 2014. 2240p. 

- Tratado de cirurgia do CBC. 2. ed. Atheneu, 2015. 1612p. 

 

63. C 

Comentários: 

Paciente apresenta história de disfagia rapidamente progressiva, 
tem fatores de risco para neoplasia de esôfago (tabagismo e 
etilismo) e a imagem mostra alteração da morfologia do esôfago, 
com estenose a montante, sugestiva de neoplasia.  

Referências bibliográficas: 

- Sabiston - Tratado de Cirurgia - 2 Volumes - 18ª Ed Beauchamp; 
Townsend; Courtney, MaryElsevier / MedicinaNacionais. 

 

64. D 

Comentários: 

A presença de colecistopatia calculosa anterior, em paciente que 
evolui com icterícia levantam a suspeita para coledocolitíase. A 
evolução com febre, dor e icterícia caracteriza a tríade de Charcot, 
presente em cerca de 70% dos pacientes com colangite. 

Referências bibliográficas: 

- José Cesar Assef et. Al. Emergências cirúrgicas traumáticas e 
não traumáticas. Condutas e algorítimo. Capítulo 24. Colangite 
aguda. 
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65. A 

Comentários: 

A hérnia na linha semilunar de Spiegel é uma hérnia de situação 
imediatamente abaixo da aponeurose do grande oblíquo. Ocupa 
uma posição intermuscular entre este músculo e o oblíquo 
interno. Geralmente aparecem em pacientes acima dos 60 anos e 
o seu diagnóstico é presumido pela história clínica e exame físico 
e comprovado pela ultrassonografia e de maneira mais sensível e 
elegante pela tomografia computadorizada do abdome. 

Referências bibliográficas: 

- Townsend CM (ed) et al. Sabiston textbook of surgery: the 
biological basis of modern surgical practice. 17th ed. Elsevier, 
Philadelphia, 2004:1214. 

 

66. 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. 

 

67. C 

Comentários: 

Trata-se de crise de lombalgia aguda, com pseudo irradiação, o 
que desfavorece a hipótese de compressão radicular. Não há 
sinais de urgência (déficit motor ou comprometimento 
esfincteriano), portanto, não se justifica a realização de exames 
complementares. Por ser uma crise de início recente, não há 
indicação de introduzir medicação neuropática. Os pacientes 
precisam de repouso relativo, pois a imobilização pode piorar o 
quadro álgico. Em se tratando de paciente jovem o uso de anti-
inflamatórios não hormonais pode ser empregado, reservando 
opioides para casos refratários. 

Referências bibliográficas: 

- Brazil AV. et al. Diagnóstico e tratamento das lombalgias e 
lombociatalgias. Rev Bras Reumatol 2004; 44(6):419-25. 

- Stump PRNAG, Kobayashi R, Campos AW. Lombociatalgia. Rev 
Dor São Paulo 2016; 17(supl 1):S63-6. 

 

68. A 

Comentários: 

Conforme a Portaria 424 de 2013 do Ministério da Saúde, 
redefiniram-se as diretrizes para Cirurgia Bariátrica e esta 
paciente preenche os critérios para cirurgia bariátrica: IMC 36,8 
Kg/m², diagnóstico de obesidade há 12 anos (superior a 5 anos), 
tratamento clínico nos últimos dois anos sem sucesso e presença 
de comorbidades (esteatose hepática, DRGE e artropatia de 
joelho). Portanto, a paciente deve ser encaminhada ao serviço de 
cirurgia bariátrica e avaliada por uma equipe multidisciplinar que 
determinará ou não a necessidade de um procedimento cirúrgico. 

Referências bibliográficas: 

- Portarias GM 424 e 425 / 2013 – Ministério da Saúde – Brasil. 

 

 

 

 

 

69. D 

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. 

 

70. A 

Comentários: 

Nessa situação, há fortes indícios de fratura de base de crânio. O 
baixo score na escala de coma de Glasgow demanda acessar via 
aérea definitiva. A traqueostomia não é o procedimento 
usualmente indicado na emergência e sim a cricotireoidostomia. A 
intubação nasotraqueal não poderia ser realizada devido à 
suspeita de fratura de base de crânio (equimose periorbitaria 
bilateral). 

Referências bibliográficas: 

- Advanced Trauma Life Support. 10ª ed. 2018 

 

71. C 

Comentários: 

No derrame pleural com empiema há intensa reação inflamatória 
com consumo de glicose, produção de DHL e infiltrado de 
neutrófilos (polimorfonucleares). Neste caso o tratamento indicado 
é a drenagem torácica. Líquido pleural com característica de 
transudato não é indicação para drenagem torácica. 

Referências bibliográficas: 

- Catâneo, AJM & Kobayasi, S. Clínica Cirúrgica. Revinter, 2003. 
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72. C 

Comentários: 

Trata-se de aneurisma roto de aorta abdominal. O paciente 
apresenta fatores de risco (sexo masculino, idade, hipertensão 
arterial, enfisema pulmonar e dislipidemia) e a tríade clássica do 
aneurisma de aorta abdominal roto (dor abdominal, hipotensão e 
massa abdominal pulsátil). Em pacientes com oclusão aguda de 
aorta abdominal, não há pulsos palpáveis nos pés, e o paciente 
apresentaria dores intensas, cianose e palidez dos membros 
inferiores. Massa abdominal pulsátil não é um achado comum em 
pacientes com isquemia mesentérica. Além disso, nesta condição 
geralmente há uma discrepância entre as queixas do paciente 
(extremamente intensas) com os achados ao exame físico (menor 
intensidade de dor à palpação e menor ocorrência de peritonite). 
O hemangioma hepático é frequentemente assintomático e, 
mesmo quando de grandes dimensões, não mostra tendência a 
sangramento. A hemorragia hepática espontânea é uma condição 
pouco comum e, na ausência de trauma ou terapia anticoagulante, 
frequentemente ocorre em consequência da doença hepática 
subjacente. 

Referências bibliográficas: 

- Maffei FHA, Lastória S, Yoshida WB, Rollo HÁ, Giannini M, 
Moura R. Doenças Vasculares Periféricas. 2015. Quarta edição. 

 

73. B 

Comentários: 

Os sinais de irritação peritoneal (abdome doloroso, tenso e em 
tábua) e sinal de Jobert positivo (perda da macicez hepática à 
percussão) são sugestivos de abdome agudo. Os antecedentes 
pessoais favorecem a hipótese de úlcera péptica perfurada. A 
confirmação do abdome agudo perfurativo se daria com 
radiografia que mostraria pneumomeritôneo.  

Referências bibliográficas: 

- Clínica Cirúrgica; Alipio Correia Neto, Manlio Esperanzini. 
Manual do Residente de Cirurgia. 

 

74. B 

Comentários: 

O quadro clínico de cefaleia intensa súbita, vômitos, rebaixamento 
do nível de consciência e sinais meníngeos é típico de 
hemorragia subaracnoidea espontânea, cuja principal etiologia é a 
rotura de aneurisma cerebral. O diagnóstico deve ser confirmado 
com tomografia de crânio que detecta a presença de 
hiperdensidade (sangue) nas cisternas basais (espaço 
subaracnoideo). Meningite é acompanhada de febre, AVC 
hemorrágico hipertensivo geralmente não tem história de cefaleia 
na apresentação, mas, sim, de déficit focal. A encefalopatia 
hipertensiva não causa rigidez de nuca e o quadro clínico não tem 
evolução tão grave nem tão rapidamente.  

Referências bibliográficas: 

- Nitrini R, Bacheschi LA. A Neurologia que Todo Médico Deve 
Saber. Atheneu, São Paulo, 2003. 

 

75. A 

Comentários: 

Segundo o ATLS são indicações para abordagem cirúrgica no 
hemotórax:  1. Saída imediata maior ou igual a 1500 mL de 
sangue; 2. Débito do dreno maior que 200 mL por hora durante 2 
a 4 horas; 3. Necessidade de transfusões sanguíneas sucessivas 
devido à instabilidade hemodinâmica. 

Referências bibliográficas: 

- Advanced Trauma Life Support. 10ª ed. 2018 

 

 

 

 

76. B 

Comentários: 

As características da lesão descritas são típicas de carcinoma 
espinocelular. Para esses casos, não é necessária biópsia 
incisional. O tratamento é excisão direta com margem de 
segurança. A resposta à radioterapia não é boa. 

Referências bibliográficas: 

- Guia de Cirurgia Plástica. Ferreira LM. Editor da Série: Schor N. 
2007 – Barueri: Ed. Manole, p. 259. 

- Plastic Surgery. Stephen Mathes. Esevier, 2nd Edition, 2006, p. 
391. 

 

77. D 

Comentários: 

Deve-se proteger o olho sem apertar ou comprimir. No caso de 
perfuração deve-se evitar pomada ocular pois dificulta a 
abordagem cirúrgica. A verificação da imunidade antitetânica pela 
história vacinal deve sempre ser feita em casos de trauma ocular 
perfurante. 

Referências bibliográficas: 

- VAUGHAN, D – Oftalmologia Geral 

- RODRIGUES, M.L.V. - Oftalmologia Clínica  

 

78. B 

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. 

 

79. C 

Comentários: 

A dosagem elevada do Antígeno Prostático Específico (PSA) 
justifica, por si só, a realização de ultrassonografia transretal para 
biópsias prostáticas com hipótese de adenocarcinoma da próstata. 
A Tomografia Computadorizada não trará informações quanto à 
presença ou não de tumoração. A Ressonância Magnética é 
superior à Tomografia para avaliação prostática. A reavaliação 
clínica em seis meses poderia retardar o início do tratamento 
específico para a neoplasia que pode estar presente. A dosagem 
das enzimas hepáticas não tem relação com o quadro. 

Referências bibliográficas: 

- Campbell-Walsh, Urology, TenthEditionReview, 2012. 
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80. D 

Comentários: 

A lidocaína atua sobre os canais iônicos bloqueando a 
transmissão dos impulsos nervosos periféricos, sendo o 
anestésico mais comumente utilizado para procedimentos sob 
anestesia local. Quando utilizado em regiões muito 
vascularizadas, como região cervical, ou quando há a injeção 
intravascular inadvertida, produz efeitos de intoxicação sistêmica, 
cujas manifestações iniciais são as apresentadas pela paciente. A 
evolução do quadro pode levar a neurotoxicidade, que leva a 
parada respiratória e cardiotoxicidade, podendo levar a parada 
cardíaca, devendo a paciente ser transferida a leito monitorado 
assim que apresentou estes sinais. 

Referências bibliográficas: 

- Brunton, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2012 

 

81. A 

Comentários: 

A ausculta dos batimentos cardíacos fetais com o sonar Doppler 
passa a ser possível entre 9 e 12 semanas de gestação, 
enquanto que a ausculta com o estetoscópio de Pinard é possível 
a partir da 16ª semana de gravidez. 

Referências bibliográficas: 

- Assistência Pré-Natal. In: Zugaib Obstetrícia. Zugaib M & 
Francisco RPV. 3ª ed. Manole, 2017 

 

82. B 

Comentários: 

Calcula-se a idade gestacional somando o número de dias a partir 
da data do primeiro dia da última menstruação (01/03/2018) até o 
dia desejado (03/12/2018).  

Referências bibliográficas: 

- MONTENEGRO, Rezende Filho. Obstetrícia Fundamental 
(2012). 

 

83. D 

Comentários: 

O quadro clínico apresentado se refere a um caso de hipertensão 
arterial, com crise hipertensiva (PAS≥160mmHg e/ou 
PAD≥110mmHg). Associado a isso, é descrito um quadro de 
iminência de eclâmpsia (“cefaleia intensa, dor epigástrica e 
alterações visuais”. Atualmente, define-se pré-eclâmpsia como a 
associação de hipertensão arterial e acometimento de órgãos alvo, 
na segunda metade da gestação, como é o caso. Além disso, 
temos sinais de gravidade da doença como crise hipertensiva e 
iminência de eclâmpsia. 

Nos casos de iminência de eclâmpsia está indicada a prescrição 
de sulfato de magnésio, por via intravenosa, para prevenção de 
convulsões (eclâmpsia), de medicações para controle pressórico 
de ação rápida (hidralazina, por via intravenosa), avaliação da 
vitalidade fetal e programação da antecipação do parto. Também 
é necessária avaliação laboratorial para pesquisa de alterações 
renais ou síndrome HELLP. 

O parto cesáreo imediato ou de emergência não está indicado. 

A antecipação do parto pode ser programada e a via de parto 
preferencial é a via vaginal, de acordo com as condições da 
paciente. 

Referências bibliográficas: 

- Tratado Obstetrícia da FEBRASGO, 2019 

 

 

 

 

 

84. C 

Comentários: 

A meta do controle do diabetes durante a gravidez é manter a 
glicemia de jejum menor que 95mg/dl e as glicemias pós-
prandiais (1 hora) menores que 140mg/dl. Alguns serviços usam a 
glicemia de 2h, que deve ser inferior a 120mg/dl. Além disso, 
idealmente devemos manter a hemoglobina glicada inferior a 6%. 
(1). No caso a paciente apresenta 70% das glicemias medidas 
alteradas e a HbA1C > 6%, além do feto GIG e do polidrâmnio. 
Todos, marcadores de um inadequado controle com a dieta e o 
exercício.   

Referências bibliográficas: 

- Management of Diabetes in Pregnancy. Diabetes Care 2018, vol 
41, supplement 1: S137-S143. 

 

85. D 

Comentários: 

A história de TPP e de três abortamentos tardios fala muito a 
favor de insuficiência istmo-cervical. O tratamento para IIC é a 
cerclagem cervical que deve ser realizada entre 14-16 semanas. 
O exame de US não faz diagnostico de IIC e o comprimento do 
colo nessa idade gestacional não define conduta. As outras 
propostas de tratamento ou acompanhamento estão erradas, pois 
não tratam a IIC e não impedem a ocorrência de novos 
abortamentos. 

Referências bibliográficas: 

- Zugaib M & Francisco RMP. Zugaib Obstetrícia – 3. ed. – 
Barueri, SP: Manole, 2017. 

 

86. A 

Comentários: 

Trata-se de um caso de sangramento na primeira metade da 
gestação. A hipótese de abortamento é a principal devido ao 
quadro de dor abdominal em cólica e sangramento vaginal. O 
exame ginecológico confirma que o sangramento é proveniente 
da cavidade uterina e mostra um colo uterino pérvio, que nos dá o 
diagnóstico de abortamento inevitável ou em curso. Pode-se 
associar a esse quadro o diagnóstico de abortamento infectado 
pela presença de febre e taquicardia materna. Diante desse 
quadro a conduta correta é esvaziamento uterino 
(preferencialmente por aspiração manual intrauterina – AMIU) e 
antibioticoterapia com cobertura para anaeróbios e Gram 
positivos e negativos. 

Referências bibliográficas: 

- Zugaib, M & Francisco RP. Obstetrícia. Editora Manole, 2017 

Duarte G, et al. Protocolos de Conduta em Gestação de Alto 
Risco, 2003 

 

87. C 

Comentários: 

O quadro clínico clássico do descolamento prematuro de placenta 
se caracteriza por sangramento vaginal ou sangramento oculto 
(hematoma retroplacentário ou hemoâmnio) associado a 
hipertonia e sofrimento fetal, sendo a amniotomia indicada para 
descompressão uterina. A resolução por cesárea está indicada 
pelo sangramento em moderada quantidade e sofrimento fetal 

Referências bibliográficas: 

- Zugaib, M & Francisco RP. Obstetrícia. Editora Manole, 2017 
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88. B 

Comentários: 

Trata-se de trabalho de parto prematuro em condição de inibição, 
a corticoterapia está indicada para maturação pulmonar fetal e a 
prematuridade exige a profilaxia para EGB. A indometacina não 
pode ser usada nessa idade gestacional pelo risco de fechamento 
do canal arterial. Não há indicação para utilização de sulfato de 
magnésio para neuroproteção do feto em gestações acima de 32 
semanas. 

Referências bibliográficas: 

- Brasil. Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual 
técnico. 5. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 

 

89. A 

Comentários: 

Paciente apresentando infecção por Treponema Pallydum, 
gestante de 24 semanas. Para o tratamento de sífilis, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centro Americano de 
Controle de Doenças (CDC), recomendam o uso de penicilina 
benzatina 7.200.000UI, divididos em 3 aplicações, em três 
semanas. O tratamento da sífilis na gestação, o mesmo que o de 
uma sífilis terciária, busca diminuir a chance de sífilis congênita. 
Após o tratamento, recomenda-se controle mensal com teste não 
treponêmico, VDRL, até que o exame se torne negativo.  

Referências bibliográficas: 

- PCDT – Prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e 
hepatites virais, 2018 

 

90. C 

Comentários: 

A desaceleração tardia indica alteração da vitalidade fetal e exige 
conduta obstétrica imediata. Como tem 3 cm de dilatação cervical 
e a apresentação está alta, o parto por via vaginal demoraria 
algumas horas e isso poderia determinar sofrimento com 
consequências para o concepto.  A via mais rápida é a operação 
cesariana.  

Referências bibliográficas: 

- ACOG. ACOG Practice Bulletin No 106: Intrapartum fetal heart 
rate monitoring: nomenclature, interpretation, AND GENERAL 
MANAGEMENT PRINCIPLES. ObstetGynecol 2009; 114(1):192-
202. 

 

91. A 

Comentários: 

A ausência de sinais de hiperandrogenismo e amenorreia com 
teste progesterona negativo afasta hipótese de Síndrome de 
Ovários Policísticos. Síndrome de Asherman não apresenta 
sangramento, mesmo com pílula hormonal combinada. 
Amenorreia hipotalâmica apresenta sangramento uterino após 
pílula hormonal combinada. O mesmo ocorre com falência 
ovariana e a diferença entre eles está nos níveis de 
gonadotrofinas.   

Referências bibliográficas: 

- Leon Speroff e Marc Fritz in Clinical gynecologic endocrinology 
and infertility. chapter 11: Amenorrhea. 7th ed. Lippincott williams 
& wilkins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. C 

Comentários: 

A endometriose é considerada uma das doenças mais 
multifacetadas em ginecologia. Com diferentes apresentações e 
manifestações clínicas o aspecto mais importante da investigação 
e do seguimento concentra-se na individualização dos casos. 
Pacientes oligossintomáticas ou assintomáticas podem se 
beneficiar de acompanhamento clínico em unidades de 
atendimento de baixa complexidade (tratamento expectante), não 
necessitando de seguimento específico em centros 
especializados. Nestes casos a avaliação ginecológica deverá ser 
realizada através de anamnese estruturada, com revisão 
periódica das queixas da paciente, e exame ginecológico 
minucioso a procura de achados físicos que possam indicar uma 
alteração relacionada com a doença. Na presença de queixas 
clínicas (principalmente dor, neste caso), a investigação deverá 
proceder em função da sintomatologia específica apresentada, 
sendo que muitas destas pacientes necessitarão de 
acompanhamento em centros de referência que possam oferecer 
atendimento multiprofissional especializado. 

Referências bibliográficas: 

- Schorge, JO et al. Endometriose. In: Ginecologia de Williams. 
John O. Schorge et al. Porto Alegre, Artmed, 2011. cap 10. pp 
225-243. 

 

93. D 

Comentários: 

As evidências disponíveis na atualidade enfatizam que a 
preocupação com o uso de anticoncepcionais em mulheres com 
cefaleia está relacionada a enxaqueca com aura devido ao risco 
para acidente vascular cerebral. Neste caso, todos métodos 
hormonais combinados (oral, anel vaginal, injetável, transdérmico) 
são contraindicados. Pode ser usado método hormonal só com 
progestágeno ou dispositivo intrauterino. 

Referências bibliográficas: 

- World Health Organization. Medical eligibility criteria for 
contraceptive use. Reproductive Health and Research,5th edition: 
Geneve: World Health Organization; 2015. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning
/MEC-5/en/ 
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94. A 

Comentários: 

Independentemente da realização de TH, o risco familiar de 
câncer de mama é de 2 a 3 vezes maior quando acomete um 
parente de primeiro grau, sendo ainda maior se a ocorrência for 
bilateral ou no período da menacme. Nesses casos, as pacientes 
devem ser informadas sobre o seu risco natural de 
desenvolvimento do câncer de mamário e da possibilidade ainda 
não completamente documentada da TH aumentar este risco. 
Nenhum risco da TH está associado com mudanças apócrinas, 
ectasia ductal ou hiperplasia ductal típica. Aqui também se inclui o 
fibroadenoma. Em contrapartida, hiperplasias floridas, adenose 
esclerosante, papilomas intraductais e hiperplasias lobulares ou 
ductais atípicas podem representar um acréscimo de risco de 2 a 
7 vezes maior de malignização. Não há evidências suficientes 
para afirmar ação de carcinogênese da TH sobre o tecido 
mamário, ou seja, sobre o estímulo do surgimento de novos 
tumores de mama. Parece haver na verdade, um papel 
carcinocinético da TH, com aceleração do crescimento de 
neoplasias malignas preexistentes. A interrupção da TH faz com 
que o risco do câncer de mama da ex-usuária retorne 
paulatinamente ao patamar habitual da população geral não 
usuária de TH.  

Referências bibliográficas: 

- North American Menopause Society. The 2012 hormone therapy 
position statement of The North American Menopause Society. 
Menopause. 2012 Mar; 19(3):257-71. 

- Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP, Archer DF, Boyd N, Braunstein 
GD, et al.Postmenopausal hormone therapy: an Endocrine 
Society scientific statement. J Clin Endocrinol Metab. 2010,95(7 
Suppl 1): S1-S66. 

 

95. B 

Comentários: 

A paciente apresenta queixa clínica de urgência e incontinência 
urinária, sem estar associada com incontinência urinária de 
esforço o que fecha o diagnóstico clínico de Síndrome da Bexiga 
Hiperativa. Ademais, apresenta diagnóstico de Síndrome 
Genitourinária da Menopausa ou atrofia vulvovaginal. Para o 
primeiro diagnóstico, não há necessidade de exame urodinâmico 
para confirmação. O tratamento é clínico (comportamental 
associado a anticolinérgicos) e fisioterápico. Não há opção 
cirúrgica efetiva. 

Referências bibliográficas: 

- Moroni RM; Magnani PS; Rodrigues HL; Barrilari SE; Candido-
dos-Reis FJ; Brito LG. Tratamento da síndrome da bexiga 
hiperativa idiopática refratária. Femina. 2013;41(3):147-153. 

- Tratado de Ginecologia da FEBRASGO, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. D 

Comentários: 

Os fibroadenomas de mama são os tumores benignos mais 
comuns da mama e não estão associados a aumento do risco de 
câncer de mamas. Geralmente acomete mulheres jovens na faixa 
etária de 20 a 35 anos. Ao exame físico, são firmes, regulares e 
têm consistência elástica e móveis. Nas axilas e região clavicular 
não se encontram linfonodos anormais. A ultrassonografia de 
mamas é o exame que inicialmente irá confirmar nossa hipótese 
para distinguir lesão nodular sólida de cística uma vez que o 
exame de mamografia não diferencia nódulo sólido de cística.  

O tumor filoide é pouco frequente. A maioria tem comportamento 
benigno (70%), mas pode ter comportamento limítrofe (7%), 
maligno (23%). São na maioria das vezes unilateral e de difícil 
distinção dos fibroadenomas. Os tumores filoides geralmente são 
maiores que os fibroadenomas e tem crescimento rápido. Na 
suspeita de Tumor filoide a conduta inicial seria avaliação 
microscópica (biópsia). 

As características da mamografia e palpação das mamas e 
quadro clínico e faixa etária da paciente indicam, patologia 
benigna de mama. A conduta inicial (seguimento) é a 
ultrassonografia de mamas é o exame que inicialmente irá 
confirmar nossa hipótese para distinguir lesão nodular sólida de 
cística uma vez que o exame de mamografia não diferencia 
nódulo sólido de cística. 

Os cistos de mama são mais frequentes em mulheres de 35 a 55 
anos e raros na pós-menopausa sem terapia hormonal. 
Frequentemente são bilaterais e aumentam no período menstrual. 
Ao exame físico são potencialmente compressíveis, dor na 
palpação e descarga papilar. A ultrassonografia de mamas é o 
exame que inicialmente irá confirmar nossa hipótese para 
distinguir lesão nodular sólida de cística uma vez que mamografia 
não os diferenciam. 

Referências bibliográficas: 

- Tratado de Ginecologia Berek & Novak.15ª edição. Capítulo 21 – 
Doença Benigna da Mama. 

 

97. D 

Comentários: 

Nas pacientes com mioma uterino assintomáticas, sem 
hemorragia vaginal ou anemia grave, não é conduta correta tratar 
o mioma. Portanto, mulheres com mioma e sintomas leves ou 
moderados, podem ser acompanhadas indefinidamente, sem 
cirurgia. Depois da menopausa (média ao redor de 50 anos), o 
sangramento cessa e os miomas regridem de tamanho. Trata-se 
de cisto ovariano funcional sem indicação de tratamento cirúrgico. 

Referências bibliográficas: 

- Berek & Novak, Tratado de Ginecologia, 15ª edição, Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2014. Capítulo 15, Miomas uterinos. 

 

98. B 

Comentários: 

Quadro típico de Vaginose bacteriana onde há desaparecimento 
dos Lactobacilos de Doderlein e colonização excessiva por flora 
anaeróbica com crescimento de Gardnerella vaginalis, Mobiluncos 
sp, Megaesfera e Atopobium vaginae entre outros. O excesso de 
flora anaeróbica produz putrecina e cadaverina (aminas 
aromáticas voláteis) que determinam cheiro desagradável de 
aminas ou “Peixe Podre”. A falta dos ácidos vaginais produzidos 
pelos LB vai determinar um pH vaginal igual ou acima de 4,5. Os 
tratamentos propostos são Metronidazol vaginal ou oral e 
Clindamicina oral ou vaginal (antibióticos anaerobicidas). 

Referências bibliográficas: 

- Patologia do Trato Genital Inferior- Diagnóstico e Tratamento, 2ª 
Edição; Editora Rocca; 2014. Autor Nelson Valente Martins. 
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99. C 

Comentários: 

A esterilização cirúrgica tem como critérios oficiais para sua 
realização: aconselhamento prévio por equipe multidisciplinar, o 
prazo mínimo entre a manifestação da vontade e realização é de 
60 dias, consentimento expresso deve ser feito por ambos os 
cônjuges. 

Referências bibliográficas: 

- Ética em Ginecologia e Obstetrícia, 4ª edição / Organização de 
Krikor Boyaciyan. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do 
estado de São Paulo, 2011 

 

100. B 

Comentários: 

O achado de lesão intraepitelial de baixo grau na citologia 
raramente esconde uma lesão intraepitelial mais grave, e pode 
representar apenas a infecção pelo vírus e não necessariamente 
uma lesão instalada. Assim, nas pacientes acima de 30 anos 
recomenda-se a repetição do exame citológico em 6 meses e 
somente será indicada a colposcopia na persistência ou piora da 
alteração citológica. 

Referências bibliográficas: 

- Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do 
útero / Instituto Nacional de Câncer. Coordenação Geral de Ações 
Estratégicas. Divisão de Apoio à Rede de Atenção Oncológica. – 
Rio de Janeiro: INCA, 2011. ISBN 978-85-7318-184-5 

 

101. A 

Comentários: 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 
cuidado. A sua implementação aponta para uma maior eficácia na 
produção de saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema 
de saúde no espaço regional, e contribui para o avanço do 
processo de efetivação do SUS.  

Referências bibliográficas: 

- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4279, de 30 de 
dezembro de 2010. Estabelece as diretrizes para a organização 
da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/anexos/anexo
s_prt4279_30_12_2010.pdf. Acesso em: 24 abr 2016. 

 

102. C 

Comentários: 

 As medidas de promoção de saúde e prevenção primária seriam, 
respectivamente, aquelas destinadas a promover um melhor 
estado de saúde e prevenir o aparecimento de doenças (ex., 
taxação da venda de cigarros, vacinação). Medidas de prevenção 
secundária seriam aquelas envolvidas no diagnóstico e 
tratamento precoce de doenças (ex., diagnóstico precoce do AVE 
pelo acrônimo SAMU - sorria, abrace, música, urgente). A 
prevenção terciária é feita por meio da reabilitação, quando do 
estabelecimento de sequelas ou invalidez. Evitar iatrogenia 
envolve o conceito de prevenção quaternária.  

Referências bibliográficas: 

LEAVELL Hugh R.; CLARK, Edwin G. Medicina Preventiva. SP, 
McGraw-Hill do Brasil, RJ FENAME, 1978  

NORMAN, Armando Henrique; TESSER, Charles Dalcanale. 
Prevenção quaternária na atenção primária à saúde: uma 
necessidade do Sistema Único de Saúde. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 2012-2020, Sept. 2009 

Tratado de Medicina de Família e Comunidade 2ª edição, 2018. 

103. C 

Comentários: 

A transição epidemiológica se refere às modificações, em longo 
prazo, dos padrões de morbidade, invalidez e morte que 
caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem 
em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e 
econômicas. Na população brasileira o processo engloba três 
mudanças básicas:  

- substituição, entre as primeiras causas de morte, das doenças 
transmissíveis (doenças infecciosas) por doenças não 
transmissíveis;  

- deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos 
mais jovens (mortalidade infantil) aos grupos mais idosos;  

- transformação de uma situação em que predomina a 
mortalidade para outra em que a morbidade (doenças crônicas) 
é dominante.  

Referências bibliográficas: 

- Medronho RA, Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL. 
Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2006. 

- Rouquayrol MZ, Gurgel M. Epidemiologia e saúde. 8ª Ed. Rio de 
Janeiro: MedBook, 2018. 

 

104. D 

Comentários: 

Segundo recomendações do Ministério da Saúde, o diagnóstico e 
tratamento da tuberculose pulmonar deve ser feita na Atenção 
Básica, inclusive a condução dos casos em que ocorra reações 
adversas menores, quando não é necessária a suspensão do 
medicamento. Por se tratar de doença negligenciada e de elevada 
incidência e prevalência no Brasil, é fundamental que o 
profissional médico saiba conduzir clinicamente os casos na 
Atenção Básica, bem como as indicações para encaminhamento 
aos serviços de referência. 

Referências bibliográficas: 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de 
recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2018. 

 

105. D 

Comentários: 

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) deve atuar 
dentro de algumas diretrizes relativas à Atenção Primária à Saúde 
(APS), a saber:  

- ação interdisciplinar e intersetorial, 

- educação permanente em saúde dos profissionais e da 
população, 

- desenvolvimento da noção de território, 

- integralidade, participação social, educação popular, 

- promoção da saúde e humanização. 

Não é o responsável pela gestão do cuidado e do território, a qual 
é responsabilidade da equipe de referência.  

Referências bibliográficas: 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009.  

- PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. Aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
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106. A 

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 / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. – 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. 

 

107. C 

Comentários: 

De acordo com o Código de Ética Médica, Capítulo IX, Art. 74, é 
vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado à 
paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham 
capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, salvo quando a não revelação possa 
acarretar dano ao paciente. 

Referências bibliográficas: 

- Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de 
setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 
2.222/2018 e 2.226/2019 / Conselho Federal de Medicina – 
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2019. 

 

108. B 

Comentários: 

A sensibilidade de um teste diagnóstico é definida como sendo a 
porcentagem dos indivíduos sabidamente doentes que terão 
resultado positivo para essa doença. No caso 98% dos indivíduos 
doentes terão resultado positivo e 2% dos indivíduos com a 
doença terão resultado negativo.  

Referências bibliográficas: 

- Weiss, N S. Clinical Epidemiology. In: Rothman KJ, Organizador. 
Modern Epidemiology. 3o. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2008. p. 641. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. D 

Comentários: 

As alternativas acima são propostas levando em consideração 
que as poucas informações sobre as queixas da trabalhadora 
fazem pensar num quadro de Síndrome do Túnel do Carpo, uma 
Lesão por Esforço Repetitivo, caracterizada por compressão do 
nervo mediano. Descrição das manobras: Sinal de Tinel: o teste 

é positivo se o paciente percebe parestesias durante a percussão 
manual da face palmar do punho no nível do nervo mediano. A 
sensibilidade é de 26% a 79% e a especificidade é de 40% a 
100%. Sinal de Phalen: o teste é positivo se ao curso de uma 

flexão ativa máxima do punho durante um minuto (cotovelo 
estendido) aparecer parestesia no território do nervo mediano; 
nota-se um atraso do aparecimento dos sintomas em segundos. A 
sensibilidade é de 67% a 83% e a especificidade é de 47% a 
100%.  

Referências bibliográficas: 

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e do 
Trabalhador. Dor relacionada ao trabalho: lesões por esforços 
repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (Dort). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 68 
p Manuais Técnicos em Saúde do Trabalhador nº. 10. Protocolos 
de Complexidade Diferenciada. 

http://www.scielo.br/pdf/rbort/v49n5/pt_0102-3616-rbort-49-05-
0429.pdf 

 

110. B 

Comentários: 

A ficha de notificação é um instrumento de coleta de informações 
que deve ser utilizado para qualquer caso suspeito ou confirmado 
de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra 
mulheres e homens, independente da faixa etária. A Portaria GM 
104/2011 inclui essa ficha na lista de Notificação Compulsória a 
todos os serviços de saúde e não apenas em unidades sentinelas. 
A lei 10778/2003 estabelece a notificação compulsória em todo o 
território nacional nos casos de violência contra a mulher que for 
atendida nos serviços de saúde públicos ou privados. A 
notificação tem caráter sigiloso e a identificação da vítima de 
violência somente pode efetivar-se quando existe risco para a 
comunidade ou para a própria vítima, com conhecimento e não 
autorização prévia da vítima ou responsável (Paraná, 2012). 
Segundo parecer do CFM (2016), o profissional da medicina, por 
força do que determina a legislação brasileira, especialmente, a 
que trata da notificação compulsória, deve comunicar à 
autoridade sanitária o caso, ainda que a paciente externe 
expressamente seu desejo de manter sigilo.  

Referências bibliográficas: 

- Paraná. Atenção à Mulher em Situação de Violência – Linha 
Guia, 2012.  

Disponível em: 
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Linha_Guia_Violencia_S
exual_contra_a_Mulher2.pdf.  

- CFM. Notas e Despachos. 2016. 

Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/notasdespachos/CFM/2016/3_201
2.pdf 
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111. C 

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.  

Referências bibliográficas: 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2ª edição revisada – 2016. 

 

112. A 

Comentários: 

Coeficiente de mortalidade perinatal = número de óbitos fetais a 
partir de 22 semanas completas de gestação acrescido dos óbitos 
ocorridos até o 7º dia de vida, por mil nascimentos totais (óbitos 
fetais mais nascidos vivos), em determinado período, no espaço 
geográfico considerado. Indica a probabilidade de um feto nascer 
sem qualquer sinal de vida ou, nascendo vivo, morrer na primeira 
semana. A taxa é influenciada por numerosos fatores, sendo de 
especial interesse os vinculados à gestação e ao parto, entre eles 
o peso ao nascer e a qualidade da assistência prestada à 
gestante, à prematuridade e ao recém-nascido. Taxas elevadas 
estão geralmente associadas a condições insatisfatórias de 
assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. 

Referências bibliográficas: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm 

 

113. B 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. A 

Comentários: 

Considerando o modelo de vacinação de idosos preconizado pelo 
Ministério da Saúde (MS) são três as vacinas disponíveis para 
pessoas acima de 60 anos, além da campanha anual de 
vacinação contra gripe: Hepatite B – Três doses, de acordo com a 
situação vacinal, Febre Amarela – Uma dose se nunca tiver sido 
vacinado, Dupla adulto (DT) – Reforço a cada 10 anos. 

Referências bibliográficas: 

Sites do Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/acoes-
e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao/idoso e 
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-
programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao 
acessados em 20/05/2018. 

 

115. C 

Comentários: 

A ocorrência de surtos é de notificação compulsória e 
normatizada por portarias específicas. O gerenciamento, 
supervisão e execução das atividades de investigação do surto de 
Doenças Transmitidas por Alimentos são de responsabilidade da 
vigilância epidemiológica em conjunto com a vigilância sanitária. A 
notificação é compulsória e a cargo dos profissionais de saúde. A 
ação de investigação epidemiológica de surto de doenças 
transmitidas por alimentos é de responsabilidade do órgão 
municipal de saúde. 

Referências bibliográficas: 

- Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual integrado de 
vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por 
alimentos/ Ministério da saúde, secretaria de vigilância em saúde. 
Brasília: editora do Ministério da Saúde, 2010. 

 

116. B 

Comentários: 

 De acordo com a norma regulamentadora, a vestimenta deve ser 
fornecida sem ônus para o empregado. Os trabalhadores não 
devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de 
proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades 
laborais. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das 
mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das 
mesmas e os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros 
superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação 
médica obrigatória com emissão de documento de liberação para 
o trabalho. Os EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma 
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. O 
trabalhador não tem a obrigação de realizar a reposição de 
acordo com essa NR. Na ocorrência ou suspeita de exposição 
acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no 
prazo máximo de 24 horas. 

Referências bibliográficas: 

- BRASIL. Ministério do Trabalho. NR 32 – Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde.  

Disponível em: 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm
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
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
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
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
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
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
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
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao%20acessados%20em%2020/05/2018
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao%20acessados%20em%2020/05/2018
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao%20acessados%20em%2020/05/2018
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm
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117. A 

Comentários: 

 O art. 31, da Lei nº 8.080/90, define a forma de financiamento 
do Sistema Único de Saúde, sendo que o orçamento da 
Seguridade Social é destinado ao SUS, de acordo com a receita 
estimada, os recursos necessários à realização de suas 
finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção 
nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e 
da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São 
consideradas outras fontes os recursos provenientes de 
serviços prestados pelo SUS, sem o prejuízo de sua assistência, 
das contribuições, donativos, doações, alienações patrimoniais 
e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços 
públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.  

Referências bibliográficas: 

https://viniciusmaiasilva.jusbrasil.com.br/artigos/342767224/financi
amento-do-sistema-unico-de-saude 

 

118. D 

Comentários: 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) é formado por 48 
conselheiros titulares e seus respectivos primeiro e segundos 
suplentes. De acordo com o Regimento Interno do CNS, a 
composição do Conselho é definida da seguinte forma: 

- Entidades e Movimentos Sociais de Usuários do SUS; 

- Entidades Nacionais de Profissionais de Saúde/Comunidade 
Científica na Área da Saúde; 

- Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde e 
das Nacionais com Atividades na Área da Saúde; 

- Segmento do Governo Federal. 

A fim de manter equilíbrio dos interesses envolvidos, a 
distribuição das vagas é paritária, ou seja, 50% de usuários, 25% 
de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores. 

Referências bibliográficas: 

- Página do Conselho Nacional de Saúde – ministério da saúde, 
https://conselho.saude.gov.br/apresentacao/composicao.htm 

Lei 8.142/90, 28/12/90 

- Instituto de Métrica e Avaliação em Saúde. Estudo de Carga de 
Doença Global: gerando evidências, informando políticas de 
saúde. Seattle, WA: IHME, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. D 

Comentários: 

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério 
da Saúde (MS), com o apoio dos estados e municípios, 
desenvolvia quase que exclusivamente ações de promoção da 
saúde e prevenção de doenças, como as campanhas de 
vacinação e controle de endemias. Na área de assistência à 
saúde, o MS atuava apenas por meio de alguns poucos hospitais 
especializados, psiquiatria e tuberculose, além da ação da 
Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP) em 
algumas regiões específicas (interior do Norte e Nordeste). Essa 
ação, também chamada de assistência médico-hospitalar, era 
prestada à parcela da população definida como indigente, por 
alguns municípios e estados e, principalmente, por instituições de 
caráter filantrópico. Essa população não tinha nenhum direito e a 
assistência que recebia era na condição de favor, uma caridade. 
A grande atuação do poder público nessa área se dava através 
do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que depois 
passou a ser denominado Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério 
da Previdência e Assistência Social. A assistência à saúde 
desenvolvida pelo INAMPS beneficiava apenas os trabalhadores 
da economia formal, com “carteira assinada”, e seus dependentes, 
ou seja, não tinha o caráter universal que passa a ser um dos 
princípios fundamentais do SUS. Desta forma, o INAMPS aplicava 
nos estados, através de suas Superintendências Regionais, 
recursos para a assistência à saúde de modo mais ou menos 
proporcional ao volume de recursos arrecadados e de 
beneficiários existente. 

Nessa época, os brasileiros, com relação à assistência à saúde, 
estavam divididos em três categorias, a saber: os que podiam 
pagar pelos serviços; os que tinham direito a assistência prestada 
pelo INAMPS; e os que não tinham nenhum direito. 

Referências bibliográficas: 

- Souza R R. - O Sistema Público de Saúde Brasileiro - MS, 
Brasília - DF. Coordenação-Geral de Documentação e 
Informação/SAA/SE Ministério da Saúde, ed. MS; 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036143/lei-8080-90
https://viniciusmaiasilva.jusbrasil.com.br/artigos/342767224/financiamento-do-sistema-unico-de-saude
https://viniciusmaiasilva.jusbrasil.com.br/artigos/342767224/financiamento-do-sistema-unico-de-saude
https://conselho.saude.gov.br/apresentacao/composicao.htm
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120. B 

Comentários: 

Para o diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático 
(TEPT), é necessária a ocorrência prévia de evento de natureza 
excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, que ameaça a 
integridade física e psíquica do indivíduo. Além disso, os sintomas 
típicos incluem a revivescência repetida do evento traumático sob 
a forma de lembranças invasivas (“flashbacks”), de sonhos ou de 
pesadelos; ocorrem num contexto durável de “anestesia psíquica” 
e de embotamento emocional, de retraimento com relação aos 
outros, insensibilidade ao ambiente, anedonia, e de evitação de 
atividades ou de situações que possam despertar a lembrança do 
traumatismo. Os sintomas precedentes se acompanham 
habitualmente de uma hiperatividade neurovegetativa, com 
hipervigilância, estado de alerta e insônia, associadas 
frequentemente a uma ansiedade, depressão e possível ideação 
suicida. A possibilidade de transtorno de estresse agudo é 
incorreta pela duração e gravidade dos sintomas. Se fosse este o 
caso, os sintomas, além de atenuados, começariam 
imediatamente após ou em até quatro semanas do evento, mas 
com duração em torno de dias a até cerca de quatro semanas. A 
despeito da ocorrência de sintomas depressivos, a opção 
transtorno depressivo maior não é a correta porque a paciente 
possui sintomas outros comemorativos, além dos depressivos: 
hipervigilância, revivescências do evento, pesadelos recorrentes 
sobre o trauma, retraimento e isolamento social.  A opção 
transtorno de ansiedade generalizada, por sua vez, além de não 
envolver os sintomas típicos de TEPT supracitados, é 
caracterizada pela ocorrência dos seguintes sintomas, por um 
período mínimo de seis meses: ansiedade excessiva e 
preocupação com vários eventos ou atividades, inquietação, 
fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração, 
irritabilidade, distúrbios do sono. Apesar de certa sobreposição de 
sintomas, não depende da ocorrência prévia de evento traumático 
e não tem os comemorativos típicos citados anteriormente. 

Referências bibliográficas: 

- Organização Mundial da Saúde. CID-10 Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde; 
1997. 

- Dalgalarrondo P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais – 2a edição – Porto Alegre: Artmed, 2008. 


