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Considere o caso a seguir para responder as 
questões 1 e 2. 
 
J. B. D., masculino, 39 anos, portador de 
tipo I com tratamento regular e história de asma com 
crises esporádicas e sem tratamento, tabagista há 25 
anos. Após viagem de trem em período de inverno na 
América Latina, buscou atendimento em unidade de 
pronto-socorro (PS) com tosse, períodos de febre, 
dispneia, dor ventilatório-dependente em região inferior 
de hemitórax direito e astenia sem melhora com 
sintomáticos e nebulizações realizadas em casa. Na 
avaliação clínica do PS, paciente apresentava sudore
taquipneia, tiragem intercostal, temperatura de 38,9ºC 
(Célsius). Oxímetro de pulso marcava 76%. Foi instalado, 
então, cateter de O2 (oxigênio) a 4 L/min (Litros por 
minuto). Glicemia capilar apresentava 105 mg/dL 
(miligramas por decilitro). Demais dados: freq
cardíaca 128 bmp (batimentos por minuto), freq
respiratória 35 ipm (incursões por minuto), pressão 
arterial 135/90 mmHg (milímetros de mercúrio). Evolui 
com rebaixamento de sensório com abertura ocular 
somente quando solicitado mais de uma vez em voz alta. 
Segue com piora do quadro respiratório, apresentando 
cianose central e queda importante da saturação de 
oxigênio, mesmo com a troca do dispositivo de oferta de 
O2. Foi intubado pela equipe da emergência (intubação 
orotraqueal com tubo de 8 mm (milímetros) de diâmetro). 
Em ventilação manual com ambu (dispositivo bolsa
valva-máscara), FiO2 100% (fração inspirada de 
oxigênio), aparentemente estável (recuperando saturação 
de O2 e mantendo a pressão arterial média (PAM) em 
100mmHg) , o paciente evolui com progressiva 
hipotensão, queda da frequência car
ingurgitamento jugular. 
 
 
1. Em relação ao caso A, o paciente apresenta um 

quadro de ............(1)........; e para o manejo do 
quadro respiratório, na chegada,  o melhor dispositivo 
seria ........(2)...... .  
Marque a alternativa que apresenta a resposta 
CORRETA: 
 
A) (1) sepse; (2) máscara com reservatório de O2.
B) (1) choque séptico; (2) VNI (ventilação com 

pressão positiva não-invasiva). 
C) (1) sepse grave; (2) VNI. 
D) (1) sepse; (2) VNI. 
E) (1) SIRS (síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica); (2) máscara sem reservatório de O2.
 
 
2. Em relação ao caso, qual a causa da 

descompensação do paciente e qual o primeiro 
procedimento a ser realizado na emergência para 
tratamento emergencial des
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a seguir para responder as 

, masculino, 39 anos, portador de Diabete melito 
tipo I com tratamento regular e história de asma com 
crises esporádicas e sem tratamento, tabagista há 25 
anos. Após viagem de trem em período de inverno na 
América Latina, buscou atendimento em unidade de 

socorro (PS) com tosse, períodos de febre, 
dependente em região inferior 

de hemitórax direito e astenia sem melhora com 
sintomáticos e nebulizações realizadas em casa. Na 

paciente apresentava sudorese, 
ia, tiragem intercostal, temperatura de 38,9ºC 

(Célsius). Oxímetro de pulso marcava 76%. Foi instalado, 
então, cateter de O2 (oxigênio) a 4 L/min (Litros por 
minuto). Glicemia capilar apresentava 105 mg/dL 

os: frequência 
cardíaca 128 bmp (batimentos por minuto), frequência 
respiratória 35 ipm (incursões por minuto), pressão 
arterial 135/90 mmHg (milímetros de mercúrio). Evolui 
com rebaixamento de sensório com abertura ocular 

uma vez em voz alta. 
Segue com piora do quadro respiratório, apresentando 
cianose central e queda importante da saturação de 
oxigênio, mesmo com a troca do dispositivo de oferta de 
O2. Foi intubado pela equipe da emergência (intubação 

mm (milímetros) de diâmetro). 
(dispositivo bolsa-

máscara), FiO2 100% (fração inspirada de 
oxigênio), aparentemente estável (recuperando saturação 
de O2 e mantendo a pressão arterial média (PAM) em 

ente evolui com progressiva 
ência cardíaca e 

Em relação ao caso A, o paciente apresenta um 
quadro de ............(1)........; e para o manejo do 
quadro respiratório, na chegada,  o melhor dispositivo 

Marque a alternativa que apresenta a resposta 

(1) sepse; (2) máscara com reservatório de O2. 
(1) choque séptico; (2) VNI (ventilação com 

(síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica); (2) máscara sem reservatório de O2. 

Em relação ao caso, qual a causa da 
e qual o primeiro 

procedimento a ser realizado na emergência para 
dessa causa, 

respectivamente, na tentativa de recuperação de 
quadro: 
 
A) Edema agudo de pulmão; drogas vasoativas.
B) Pneumotórax hipertensivo; toracocentese.
C) Vasodilatação do choque séptico; drogas 

vasoativas. 
D) Taquiarritmia instável; cardioversão sincronizada.
E) Broncoespasmo; beta

 
 
3. Paciente feminino, 30 anos, apresenta

pulsos filiformes, pressão arterial 80/50 mmHg. 
Admitida na emergência por hematêmese há dois 
dias, e história de redução importante de diurese nas 
últimas 24h. FC (frequ
por minuto, glasgow 12, saturando 99% com suporte 
de oxigênio. A mãe refere que paciente já fez 
tratamento para gastrite e mostrou exame 
diagnóstico de H. pylori. Conforme 
alguns dias paciente tinha queixa d
fez uso de diclofenaco sódico intramuscular. Não 
refere outras comorbidades, é nulípara e trabalha 
como doméstica. 

 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

 
(_) Paciente apresenta choque hipovolêmico.

 
(_) A única disfunção orgânica apresen

disfunção do trato digestório.
 
(_) Presença de H. pylori é o único fator para 

hemorragia digestiva alta nesta paciente.
 
(_) Uso de anti-inflamatório parenteral não apresenta 

efeito sobre a proteção da mucosa gástrica, não 
sendo, portanto, fator 
péptica. 

 
(_) A apresentação do estado hemodinâmico da 

paciente é indicativo de reposição volêmica e 
transfusional. 

 
A) V, V, F, F, F 
B) F, F, F, F, V 
C) V, F, F, V, V 
D) V, F, V, F, V 
E) V, F, F, F, V 

 
 
4. Em relação à cetoacidose

alternativa correta, conforme os itens abaixo:
  

1) A insulinoterapia endovenosa é iniciada após 
avaliação do valor do potássio sérico.

 
2) A ressuscitação volêmica deve ser iniciada de 

imediato com soro fisiológico 0,9%.
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ectivamente, na tentativa de recuperação de 

dema agudo de pulmão; drogas vasoativas. 
neumotórax hipertensivo; toracocentese. 
asodilatação do choque séptico; drogas 

aquiarritmia instável; cardioversão sincronizada. 
; beta-2 agonista endovenoso. 

Paciente feminino, 30 anos, apresenta-se pálida, 
pulsos filiformes, pressão arterial 80/50 mmHg. 
Admitida na emergência por hematêmese há dois 
dias, e história de redução importante de diurese nas 

uência cardíaca) 133 batimentos 
por minuto, glasgow 12, saturando 99% com suporte 
de oxigênio. A mãe refere que paciente já fez 
tratamento para gastrite e mostrou exame 
diagnóstico de H. pylori. Conforme relato da mãe, há 
alguns dias paciente tinha queixa de dor abdominal e 
fez uso de diclofenaco sódico intramuscular. Não 
refere outras comorbidades, é nulípara e trabalha 

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 

aciente apresenta choque hipovolêmico. 

única disfunção orgânica apresentada é a 
disfunção do trato digestório. 

resença de H. pylori é o único fator para 
hemorragia digestiva alta nesta paciente. 

inflamatório parenteral não apresenta 
efeito sobre a proteção da mucosa gástrica, não 

portanto, fator de risco para úlcera 

apresentação do estado hemodinâmico da 
paciente é indicativo de reposição volêmica e 

Em relação à cetoacidose diabética (CAD), assinale a 
alternativa correta, conforme os itens abaixo: 

insulinoterapia endovenosa é iniciada após 
avaliação do valor do potássio sérico. 

ressuscitação volêmica deve ser iniciada de 
imediato com soro fisiológico 0,9%. 
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3) A reposição mais agressiva do potássio se dá 
quando o potássio está abaixo de 3,3 mEq/L, ou 
quando há necessidade de correção de acidose 
grave com bicarbonato de sódio. 

 
A) Item 1 é verdadeiro. 
B) Item 2 é verdadeiro. 
C) Item 3 é verdadeiro. 
D) Apenas os itens 1 e 2 são verdade
E) Os três itens são verdadeiros. 

 
 
5. B.A.K., 39 anos, feminina, é atendida com pressão 

arterial de 175/100 mmHg (milímetros de 
cefaleia, sem melhora com analgésicos, 
vômitos ocasionais. O esposo relata que paciente 
apresenta crises eventuais de enxaqueca. No exame 
físico, paciente apresenta rigidez de nuca e 
desorientação. 
Dado esse contexto, indique a melhor conduta
momento. Além disso, numa possível hemorragi
subaracnoidea, considere qual é a escala Hunt
(H-H) para esse quadro: 

 
A) Conduta: monitorizar e iniciar inibidor de IECA 

(enzima conversora de angiotensina), pois pode 
ser a causa da dor de cabeça; H-H: 2.

 
B) Conduta: monitorizar, acesso venoso, dar sup

de O2 (oxigênio), iniciar nifedipina sublingual e 
encaminhar paciente para tomografia de crânio; 
H-H: 1. 

 
C) Conduta: monitorizar, acesso venoso, iniciar 

hidratação e suplementação com oxigênio, 
encaminhar paciente para tomografia de crânio; 
H-H: 2. 

 
D) Conduta: monitorizar, acesso venoso e 

hidratação, suplementação com oxigênio, 
encaminhar paciente para 
Tratamento Intensivo até melhora de sintomas; 
H-H: 3. 

 
E) Conduta: monitorizar, acesso venoso, dar suporte 

de O2 (oxigênio), iniciar IECA e encam
paciente para tomografia de crânio; H

 
 
Considere o caso abaixo para responder as questões 
6 e 7. 
  
J.K., 66 anos, 1,70 m de altura, peso 90 Kg, internado em 
unidade de tratamento intensivo (UTI) por 
descompensação de seu quadro de DPOC (doença 
broncopulmonar obstrutiva crônica) por pneumonia 
adquirida na comunidade (PAC), o qual evidenciava 
crepitantes em campo inferior pulmonar direito, secreção 
traqueobrônquica mucopurulenta em grande quantidade, 
temperatura axilar 33ºC. Hipotenso sem resposta 
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o mais agressiva do potássio se dá 
quando o potássio está abaixo de 3,3 mEq/L, ou 
quando há necessidade de correção de acidose 

iros. 

na, é atendida com pressão 
arterial de 175/100 mmHg (milímetros de Mercúrio) e 

sem melhora com analgésicos, e com 
vômitos ocasionais. O esposo relata que paciente 
apresenta crises eventuais de enxaqueca. No exame 

paciente apresenta rigidez de nuca e 

ndique a melhor conduta para o 
numa possível hemorragia 
qual é a escala Hunt-Hass 

onitorizar e iniciar inibidor de IECA 
(enzima conversora de angiotensina), pois pode 

H: 2. 

onitorizar, acesso venoso, dar suporte 
de O2 (oxigênio), iniciar nifedipina sublingual e 
encaminhar paciente para tomografia de crânio; 

onitorizar, acesso venoso, iniciar 
hidratação e suplementação com oxigênio, 
encaminhar paciente para tomografia de crânio; 

onitorizar, acesso venoso e 
hidratação, suplementação com oxigênio, 

Unidade de 
ratamento Intensivo até melhora de sintomas; 

onitorizar, acesso venoso, dar suporte 
de O2 (oxigênio), iniciar IECA e encaminhar 
paciente para tomografia de crânio; H-H: 4. 

onsidere o caso abaixo para responder as questões 

m de altura, peso 90 Kg, internado em 
unidade de tratamento intensivo (UTI) por 

de seu quadro de DPOC (doença 
broncopulmonar obstrutiva crônica) por pneumonia 
adquirida na comunidade (PAC), o qual evidenciava 
crepitantes em campo inferior pulmonar direito, secreção 
traqueobrônquica mucopurulenta em grande quantidade, 

ipotenso sem resposta a 

volume, o paciente necessit
admitido na unidade de emergência (UE). Há um mês fez 
uso de antibioticoterapia domiciliar
desde então. Foi admitido desorientado, com 
insuficiência renal crônica agudizada, ur
(miligramas por decilitro), insuficiência respiratória, sendo 
intubado na UE e levado para UTI. 
Em ventilação mecânica na UTI modo volume controlado 
notavam-se os seguintes parâmetros na tela do 
ventilador: VC (volume corrente) 500
FiO2 (fração inspirada de O2) 100%;
FR (frequência respiratória) 12 ipm (incursões por 
minuto); 
Peep (pressão expirada final positiva) 6 cmH2O;
Pplatô (pressão de platô) 36 
Fluxo ventilatório: 18 L/min
A gasometria arterial recém
evidenciava: pH 7,1; PaCO2 68
HCO3: 14 mEq/L. 
 
 
6. Diante do caso, assinale 
 

(_) Dobutamina deve ser a droga de escolha nes
caso de choque séptico por PAC grave, 
descompensando doença de base pulmonar. 

 
(_) Este caso requer antibiótico antipneumocócico e 
antipseudomonas.  

 
(_) Este paciente não apresenta riscos de infecção 
por gram negativos, já que o germe mais comum de 
PAC é o pnemococo. 
 
(_) A droga vasoativa que o paciente deve estar em 
uso é a noradrenalina. 

 
(_) A associação de drogas vasoativas não interfere 
no prognóstico do paciente. 

 
Assinale a alternativa cuja sequência esteja 
CORRETA: 

 
A) V, V, F, V, F 
B) F, F, V, F, V 
C) V, V, F, V, V 
D) F, V, F, V, F 
E) V, F, F, F, V 
 
 

7. No caso, uma das causas da acidose vista na 
gasometria arterial se deve 
(peep intrínseca) demonstrada no ventilador pela 
curva de fluxo. A medida da peep total (peep
paciente mais ventilador) é igual 18 cmH20. 
entre as opções abaixo, a que se caracteriza como
melhor alternativa para manejo des

 
A) Aumentar fluxo ventilatório.
B) Aumentar relação inspiração:
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necessitou de droga vasoativa, ao ser 
admitido na unidade de emergência (UE). Há um mês fez 
uso de antibioticoterapia domiciliar, e corticoide oral 
desde então. Foi admitido desorientado, com 

ia renal crônica agudizada, ureia 130 mg/dL 
(miligramas por decilitro), insuficiência respiratória, sendo 
intubado na UE e levado para UTI.  
Em ventilação mecânica na UTI modo volume controlado 

se os seguintes parâmetros na tela do 
volume corrente) 500 ml (mililitros); 

FiO2 (fração inspirada de O2) 100%; 
iratória) 12 ipm (incursões por 

Peep (pressão expirada final positiva) 6 cmH2O; 
Pplatô (pressão de platô) 36 cmH20; 
Fluxo ventilatório: 18 L/min; 

gasometria arterial recém-chegada do laboratório 
evidenciava: pH 7,1; PaCO2 68 mmHg; PaO2; 60 mmHg; 

assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 

obutamina deve ser a droga de escolha nesse 
caso de choque séptico por PAC grave, 
descompensando doença de base pulmonar.  

ste caso requer antibiótico antipneumocócico e 

ste paciente não apresenta riscos de infecção 
por gram negativos, já que o germe mais comum de 

é o pnemococo.  

droga vasoativa que o paciente deve estar em 
uso é a noradrenalina.  

associação de drogas vasoativas não interfere 
no prognóstico do paciente.  

Assinale a alternativa cuja sequência esteja 

No caso, uma das causas da acidose vista na 
gasometria arterial se deve à presença de autopeep 
(peep intrínseca) demonstrada no ventilador pela 
curva de fluxo. A medida da peep total (peep do 
paciente mais ventilador) é igual 18 cmH20. Assinale, 
entre as opções abaixo, a que se caracteriza como a 
melhor alternativa para manejo dessa autopeep: 

fluxo ventilatório. 
relação inspiração: expiração. 
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C) Reduzir peep do ventilador. 
D) Reduzir FiO2. 
E) Aumentar frequência ventilatória. 

 
 
8. Na evolução dos tipos de choque (C), a classificação 

se dá conforme a fisiopatologia, ou seja, as variáveis 
pré-, pós-, e carga identificam o tipo de choque que 
está acometendo o paciente, ou, ao menos o choque 
predominante nos casos de choque misto. 
contexto, assinale a alternativa que apresenta todas 
as correlações corretas entre o choque e o parâmetro 
hemodinâmico na tabela abaixo: 

 

 
A) 1-R; 10-E; 27-R; 4-R; 15-E; 24-R. 
B) 17-R; 26-E; 3-R; 5-R; 14-E; 31-R; 32
C) 9-E; 2-R; 11-E; 12-E; 13-E; 6-R; 8-R
D) 16-E; 25-E; 18-E; 28-R; 29-R; 22-E.
E) 20-E; 30-R; 19-E; 7-E; 21-R; 23-E. 

 
 
9. Em relação às hemoglobinas dos pacientes críticos, 

avalie os itens 1, 2 e 3. Em seguida, a
alternativa CORRETA: 

 
1) É consenso manter níveis de hemoglobinas 

acima de 10 g/dL (gramas por decilitros) em 
pacientes críticos, devido ao impacto na queda 
de mortalidade, pois a redução de hemoglobina 
aumenta a hipoperfusão resultando em disfunção 
múltipla de órgãos. 

 
2) As evidências demonstraram que a não 

transfusão de concentrado de he
paciente crítico, mesmo em pacientes com 
fatores de risco para doença arterial coronariana, 
maiores que 7 g/dL (estratégia de transfusão 
restritiva) reduz risco de infecção, injúria 
pulmonar aguda e sobrecarga de volume.

 
3) Trali (lesão pulmonar aguda 

transfusão) é uma reação comum observada em 
UTI (unidade de paciente crítico) e está 
relacionada com as hemácias dos doadores que 
contêm titulações elevadas de anticorpos anti
HLA (HLA – antígeno leucocitário humano).

 
A) Apenas o item 1 é verdadeiro. 
B) Apenas o item 2 é verdadeiro. 
C) Apenas o item 3 é verdadeiro. 
D) Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros
E) Os três itens são verdadeiros. 

PVC RVP PAD PCP PAE
C. Hiperdinâmico 1 2 3 4 5
C. Cardiogênico 9 10 11 12 13
C. por TEP 17 18 19 20 21
C. Hipovolêmico 25 26 27 28 29
PVC (pressão venosa central), RVP (resistência vascular sistêmica), PAD (pressão de átrio direito), 
PCP (pressão capilar pulmonar), PAE (pressão de átrio esquerdo), POAP
pulmonar), IC (índice cardíaco). R (reduzido); E (elevado)
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Na evolução dos tipos de choque (C), a classificação 
se dá conforme a fisiopatologia, ou seja, as variáveis 

, e carga identificam o tipo de choque que 
está acometendo o paciente, ou, ao menos o choque 
predominante nos casos de choque misto. Dado esse 

ssinale a alternativa que apresenta todas 
as correlações corretas entre o choque e o parâmetro 

 

R; 32-E. 
R. 

E. 
 

Em relação às hemoglobinas dos pacientes críticos, 
Em seguida, assinale a 

consenso manter níveis de hemoglobinas 
(gramas por decilitros) em 

pacientes críticos, devido ao impacto na queda 
de mortalidade, pois a redução de hemoglobina 
aumenta a hipoperfusão resultando em disfunção 

ncias demonstraram que a não 
transfusão de concentrado de hemácias no 
paciente crítico, mesmo em pacientes com 
fatores de risco para doença arterial coronariana, 
maiores que 7 g/dL (estratégia de transfusão 
restritiva) reduz risco de infecção, injúria 
pulmonar aguda e sobrecarga de volume. 

uda relacionada à 
ransfusão) é uma reação comum observada em 
UTI (unidade de paciente crítico) e está 
relacionada com as hemácias dos doadores que 

m titulações elevadas de anticorpos anti-
antígeno leucocitário humano). 

são verdadeiros. 

10. D.M.L. é um agricultor de 45 anos, hígido 
previamente, que buscou atendimento em unidades 
24h por dor abdominal difusa, febre, icterícia, cefal
e oligoanúria já com três dias de evolução. Evoluiu 
com dispnéia importante, apresentando
edemaciado. Após 
emergência, foi intern
insuficiência respiratória e fenômenos hemorrágicos, 
já apresentando redução de complacência pulmonar, 
relação PaO2: FiO2 < 200 (relação de pressão 
parcial de O2: fração inspirada de O2
resistência ventilatória
traqueais frequentes e estratégia especial de 
ventilação, chamada de ventilação protetora. 
esse contexto, assinale a alternativa 
após analisar os itens 

 
1) A hipótese principal é a 

(leptospirose grave). O tratamento antimicrobiano 
se faz com penicilina endovenosa o mais precoce 
possível. Nessa evolução sindrômica não haverá 
indicação de diálise, pois 
fenômeno de recuperação 

 
2) A hipótese principal é a 

(leptospirose grave). O tratamento antimicrobiano 
se faz com penicilina endovenosa o mais precoce 
possível. A diálise
importante, principalmente com evolução de 
necrose tubular aguda pela hipovolemia, 
geralmente não responde com ressuscitação 
volêmica. 

 
3) São hipóteses secundárias a dengue, a malária, 

a febre amarela e as hepatites virais.
 
A) Apenas o item 1 é verdadeiro
B) Apenas o item 2 é verdadeiro
C) Apenas o item 3 é verdad
D) Apenas dois itens são verdadeiros
E) Os três itens são 

 
 
11. Paciente está em NPO (

oral e nem por via enteral
dias, por quadro de pancreatite aguda grave que 
evoluiu com hipotensão, rebaixamento de nível de 
consciência e necessidade de suporte ventilatório. 
Apresenta-se com sódio sérico de 120 mEq/L. Está 
edemaciada, tem 1,65
antes de chegar na unidade 60 Kg. Apresenta no 
momento edema generalizado, e peso estimado de 
73 Kg. Foi extubada há 18h. A freq
é de 35 ipm (incursões por minuto) e nota
respiratório com sibilos ins
momento está ansiosa, 
mas mostra-se ainda colaborativa. Satura
pelo oxímetro de pulso. Não apresenta alterações 
outras importantes laboratoriais. Potássio está em 3,6 
mEq/L, Mg (magnésio) normal; cálcio iônico 1 mEq/L; 

POAP IC RVS
6 7 8
14 15 16
22 23 24
30 31 32

PVC (pressão venosa central), RVP (resistência vascular sistêmica), PAD (pressão de átrio direito), 
(pressão de oclusão de artéria
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é um agricultor de 45 anos, hígido 
previamente, que buscou atendimento em unidades 
24h por dor abdominal difusa, febre, icterícia, cefaleia 
e oligoanúria já com três dias de evolução. Evoluiu 
com dispnéia importante, apresentando-se 

 passar pela unidade de 
foi internado na UTI, sendo intubado por 

insuficiência respiratória e fenômenos hemorrágicos, 
já apresentando redução de complacência pulmonar, 
relação PaO2: FiO2 < 200 (relação de pressão 
parcial de O2: fração inspirada de O2) e aumento da 
resistência ventilatória, necessitando de aspirações 

entes e estratégia especial de 
ventilação, chamada de ventilação protetora. Dado 

ssinale a alternativa CORRETA, 
os itens 1, 2 e 3 abaixo: 

A hipótese principal é a síndrome de Weil 
(leptospirose grave). O tratamento antimicrobiano 

com penicilina endovenosa o mais precoce 
a evolução sindrômica não haverá 

indicação de diálise, pois diz respeito a um 
fenômeno de recuperação renal espontânea. 

A hipótese principal é a síndrome de Weil 
(leptospirose grave). O tratamento antimicrobiano 

com penicilina endovenosa o mais precoce 
possível. A diálise, nessa fase, torna-se 
importante, principalmente com evolução de 

lar aguda pela hipovolemia, que 
geralmente não responde com ressuscitação 

São hipóteses secundárias a dengue, a malária, 
a febre amarela e as hepatites virais. 

tem 1 é verdadeiro. 
tem 2 é verdadeiro. 
tem 3 é verdadeiro. 

itens são verdadeiros. 
Os três itens são falsos. 

aciente está em NPO (sem nada receber por via 
via enteral). Encontra-se na UTI há 4 

dias, por quadro de pancreatite aguda grave que 
evoluiu com hipotensão, rebaixamento de nível de 
consciência e necessidade de suporte ventilatório. 

se com sódio sérico de 120 mEq/L. Está 
edemaciada, tem 1,65 m (metros), 49 anos e pesava 

chegar na unidade 60 Kg. Apresenta no 
momento edema generalizado, e peso estimado de 

extubada há 18h. A frequência respiratória 
35 ipm (incursões por minuto) e nota-se esforço 

respiratório com sibilos ins- e expiratórios. No 
nsiosa, há certa inquietação no leito, 
ainda colaborativa. Satura-se 85% 

pelo oxímetro de pulso. Não apresenta alterações 
outras importantes laboratoriais. Potássio está em 3,6 
mEq/L, Mg (magnésio) normal; cálcio iônico 1 mEq/L; 
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Hb (hemoglobina) 9g/dL. Ausculta de paciente 
crepitantes em todos os campos, pressão arterial 
88/42 mmHg. As jugulares estão ingurgitadas. 
Diurese mensurada em 80 ml (mililitros) nas últimas 
24h; 300 ml nas últimas 48h. Rx de tórax demo
infiltrado alveolointersticial difuso bilateral com 
derrame pleural bilateral mais evidente à esquerda. 
Dado esse contexto, assinale a conduta mais 
adequada: 

 
A) Corrigir o sódio sérico com cloreto de sódio 

hipertônico, pois essa alteração é a causa das 
disfunções orgânicas em evolução. Trocar 
dispositivo de O2 que está usando para outro que 
ofereça 100% de O2. Não iniciar 
antibioticoterapia. 
 

B) Está indicado o tratamento do edema pulmonar 
agudo com diurético de alça e vasodilatado
bem como transfusão de um concentrado de 
hemácias. O quadro respiratório deve ser tratado 
com ventilação não-invasiva (VNI), o que reduz o 
trabalho respiratório da paciente. Iniciar 
antibiótico endovenoso com carbapenêmicos.

 
C) Iniciar noradrenalina em acesso central, 

colocar em ventilação mecânica, preparar 
paciente para hemodiálise, pois nota
oligoanúria há 48h além de quadro 
hipervolêmico. Iniciar antibiótico endovenoso com 
carbapenêmico. 
 

D) Intubar e iniciar ventilação mecânica e 
dobutamina o quanto antes, pois trata
choque cardiogênico com redução do débito 
urinário por baixo fluxo. Esse quadro contraindica 
antibioticoterapia. 

 
E) Iniciar dopamina, corrigir parâmetros pressóricos, 

intubar paciente e deixar sedada até correção de 
distúrbio hidroeletrolítico. Realizar drenagem de 
tórax bilateral. Iniciar antibiótico endovenoso.

 
 
12. Paciente é encaminhado da unidade de emergência 

para UTI com quadro de desidratação importante. 
Diarreia aquosa há 15 dias, história de etilismo e 
evidentemente desnutrido (desnutrição protéico
calórica). Encaminhado em recebimento de água livre 
para correção de sódio sérico de 170 mEq/L. No 
caminho para UTI, evolui com convulsão tônico
clônica sem recuperação com diazepam 10
endovenoso. Chegando na UTI, é monitorizado e
iniciar medida sequencial de neuroléptico
PCR em assistolia. Paciente estava em hipotensão 
grave no caminho da UTI (pressão arterial
registrada em 80 mmHg). Medidas de RCP 
(reanimação cardiopulmonar) são feitas 
e o paciente recupera circulação espontânea, agora 
intubado e em ventilação mecânica. Considere esse 
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na) 9g/dL. Ausculta de paciente 
crepitantes em todos os campos, pressão arterial 

jugulares estão ingurgitadas. 
ml (mililitros) nas últimas 

ml nas últimas 48h. Rx de tórax demonstra 
olointersticial difuso bilateral com 

derrame pleural bilateral mais evidente à esquerda. 
ssinale a conduta mais 

Corrigir o sódio sérico com cloreto de sódio 
a alteração é a causa das 

disfunções orgânicas em evolução. Trocar 
dispositivo de O2 que está usando para outro que 
ofereça 100% de O2. Não iniciar 

Está indicado o tratamento do edema pulmonar 
agudo com diurético de alça e vasodilatadores, 

transfusão de um concentrado de 
hemácias. O quadro respiratório deve ser tratado 

invasiva (VNI), o que reduz o 
trabalho respiratório da paciente. Iniciar 
antibiótico endovenoso com carbapenêmicos. 

acesso central, intubar e 
ecânica, preparar 
pois nota-se uma 

oligoanúria há 48h além de quadro 
hipervolêmico. Iniciar antibiótico endovenoso com 

Intubar e iniciar ventilação mecânica e 
amina o quanto antes, pois trata-se de um 

choque cardiogênico com redução do débito 
e quadro contraindica 

Iniciar dopamina, corrigir parâmetros pressóricos, 
intubar paciente e deixar sedada até correção de 
distúrbio hidroeletrolítico. Realizar drenagem de 
tórax bilateral. Iniciar antibiótico endovenoso. 

encaminhado da unidade de emergência 
para UTI com quadro de desidratação importante. 

ia aquosa há 15 dias, história de etilismo e 
emente desnutrido (desnutrição protéico-

calórica). Encaminhado em recebimento de água livre 
para correção de sódio sérico de 170 mEq/L. No 
caminho para UTI, evolui com convulsão tônico-
clônica sem recuperação com diazepam 10 mg 

é monitorizado e, ao 
encial de neuroléptico, evolui com 

aciente estava em hipotensão 
grave no caminho da UTI (pressão arterial sistólica 

. Medidas de RCP 
são feitas de imediato, 

o paciente recupera circulação espontânea, agora 
Considere esse 

contexto, assinale alternativa 
à reposição de volume (ressuscitação volêmica) no 
paciente: 

 
A) Realizar ressuscitação volêmica 

glicosado 5% (SG 5%) devido 
assim a ressuscitação do paciente ocorrerá 
simultaneamente com correção do sódio sérico.
 

B) Realizar ressuscitação volêmica com SF
SG 5%, e, após ressuscitação com melhora da 
perfusão, reavaliar o 
 

C) Realizar ressuscitação volêmica com col
SG 5%; após ressuscitação com melhora da 
perfusão, reavaliar o valor dos distúrbios 
eletrolíticos. 

 
D) Realizar ressuscitação volêmica com SF

coloides; após ressuscitação
perfusão, reavaliar o valor dos distúrbios 
eletrolíticos. 
 

E) Realizar ressuscitação volêmica com SF
coloides e SG 5%, assim a ressuscitação do 
paciente ocorrerá simultaneamente com correção 
do sódio sérico, após reavaliar distúrbios.

 
 
Considere o caso a seguir para responder às 
questões 13 e 14. 
  
Paciente pós-craniotomia por TCE (trauma 
cranioencefálico) fechado com colocação de um monitor 
de PIC (pressão intracraniana) pelo serviço de 
neurocirurgia, por apresentar sangramento de 
parênquima e subaracno
intracraniana (HIC). Estável, foi encaminhado para UTI, 
onde se colocou cateter de bulbo jugular. Paciente 
apresentava acesso venoso central e linha arterial para 
PAM (pressão arterial média).
Sabe-se que a pressão de perfusão cerebral (PPC) 
mínima é 60 mmHg; e que
(SjO2) varia de 55% a 75%. 
 
 
13. Em relação ao caso, qu

mínima para que seja mantid
mínima, considerando

 
A) 55 mmHg (milímetros de mercúrio)
B) 120 mmHg. 
C) 100 mmHg. 
D) 65 mmHg. 
E) 80 mmHg. 

 
 
14. Em relação ao caso, assinale 

CORRETAMENTE o valor da PaCO2
necessitar hiperventilar, e
beira-leito, em caso de 
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ssinale alternativa CORRETA em relação 
reposição de volume (ressuscitação volêmica) no 

Realizar ressuscitação volêmica com soro 
glicosado 5% (SG 5%) devido à hipernatremia, 
assim a ressuscitação do paciente ocorrerá 
simultaneamente com correção do sódio sérico. 

Realizar ressuscitação volêmica com SF 0,9% e 
após ressuscitação com melhora da 

perfusão, reavaliar o valor de sódio sérico. 

Realizar ressuscitação volêmica com coloides e 
após ressuscitação com melhora da 

perfusão, reavaliar o valor dos distúrbios 

Realizar ressuscitação volêmica com SF 0,9% e 
após ressuscitação com melhora da 

perfusão, reavaliar o valor dos distúrbios 

Realizar ressuscitação volêmica com SF 0,9%, 
5%, assim a ressuscitação do 

paciente ocorrerá simultaneamente com correção 
do sódio sérico, após reavaliar distúrbios. 

nsidere o caso a seguir para responder às 

craniotomia por TCE (trauma 
nioencefálico) fechado com colocação de um monitor 

de PIC (pressão intracraniana) pelo serviço de 
neurocirurgia, por apresentar sangramento de 

oideo com evidente hipertensão 
intracraniana (HIC). Estável, foi encaminhado para UTI, 

colocou cateter de bulbo jugular. Paciente 
apresentava acesso venoso central e linha arterial para 
PAM (pressão arterial média). 

essão de perfusão cerebral (PPC) 
e que a saturação de bulbo jugular 

(SjO2) varia de 55% a 75%.  

, que alternativa demonstra PAM 
mínima para que seja mantida a pressão de perfusão 
mínima, considerando-se o valor de PIC máximo? 

mmHg (milímetros de mercúrio). 

m relação ao caso, assinale a alternativa que indica 
o valor da PaCO2, em caso de 

necessitar hiperventilar, e as medidas realizadas em 
em caso de se aumentar o PIC: 
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A) 30-35 mmHg; elevação de cabeceira, manitol 
endovenoso, sedação. 

 
B) 35-40 mmHg; baixar cabeceira, manitol 

endovenoso, analgesia. 
 

C) 40-45 mmHg; elevação da cabeceira, soro 
fisiológico, sedação. 

 
D) 30-35 mmHg; elevação da cabeceira, col

sedação.  
 

E) 20-25 mmHg; baixar cabeceira, manitol 
endovenoso, analgesia. 

 
 
15. Com relação ao paciente descrito abaixo, 

alternativas e marque a CORRETA: 
 

F.G.P., 19 anos, em avaliação de beira
com opistótono ao estímulo de dor com extensão de 
membros superiores, sem abertura ocular e sem 
evidência de condição verbal. Paciente está sedado 
com midazolan em associação com fentanil 
endovenoso. Não tem histórico de vacinação prévia. 
Há 24h evoluiu com trismo, assim chegando na UTI. 
Único sinal de lesão que paciente apresenta é em 
planta de pé esquerdo com inflamação e sujidade.

 
A) O tratamento consiste em suporte intensivo; 

quarto escuro e silencioso; penicilina 
endovenosa; vacina antitetânica; associar 
relaxante muscular para controle de espasmos 
musculares. 
 

B) O tratamento pode realizado na unidade de 
emergência; quarto escuro e silencioso; iniciar 
sulfonamidas endovenosas; imunoglobulina 
antitetânica intramuscular; associar relaxante 
muscular para controle de espasmos musculares.

 
C) O tratamento consiste em suporte intensivo; leito 

comum de UTI, pois infecção não é contagiosa; 
penicilina endovenosa; sem necessidade de 
imunoglobulina antitetânica; associar relaxante 
muscular para controle de espasmos musculares.

 
D) O tratamento consiste em suporte intensivo; 

quarto escuro e silencioso; penicilina 
endovenosa; imunoglobulina antitetânica 
intramuscular; associar relaxante muscular para 
controle de espasmos musculares.

 
E) O tratamento consiste em suporte intensivo; 

quarto escuro e silencioso; não há necessidade 
de antibioticoterapia; imunoglobulina antitetânica 
intramuscular; associar propofol endovenoso 
para controle de espasmos musculares.
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mmHg; elevação de cabeceira, manitol 

mmHg; baixar cabeceira, manitol 

da cabeceira, soro 

mmHg; elevação da cabeceira, coloide, 

mmHg; baixar cabeceira, manitol 

Com relação ao paciente descrito abaixo, avalie as 

em avaliação de beira-leito evolui 
com opistótono ao estímulo de dor com extensão de 
membros superiores, sem abertura ocular e sem 
evidência de condição verbal. Paciente está sedado 
com midazolan em associação com fentanil 

de vacinação prévia. 
chegando na UTI. 

Único sinal de lesão que paciente apresenta é em 
planta de pé esquerdo com inflamação e sujidade. 

tratamento consiste em suporte intensivo; 
quarto escuro e silencioso; penicilina 
endovenosa; vacina antitetânica; associar 
relaxante muscular para controle de espasmos 

tratamento pode realizado na unidade de 
emergência; quarto escuro e silencioso; iniciar 
sulfonamidas endovenosas; imunoglobulina 
antitetânica intramuscular; associar relaxante 
muscular para controle de espasmos musculares. 

e intensivo; leito 
comum de UTI, pois infecção não é contagiosa; 
penicilina endovenosa; sem necessidade de 
imunoglobulina antitetânica; associar relaxante 
muscular para controle de espasmos musculares. 

tratamento consiste em suporte intensivo; 
curo e silencioso; penicilina 

endovenosa; imunoglobulina antitetânica 
intramuscular; associar relaxante muscular para 
controle de espasmos musculares.  

tratamento consiste em suporte intensivo; 
quarto escuro e silencioso; não há necessidade 

coterapia; imunoglobulina antitetânica 
intramuscular; associar propofol endovenoso 
para controle de espasmos musculares. 

16. Qual das articulações 
primária? 

 
A) Coluna cervical. 
B) Coluna lombar. 
C) Articulação do punho
D) Joelho. 
E) Primeira metatarso 

 
17. Mulher, portadora de artrite reumatóide, 

positivo, apresenta febre, esplenomegalia, 
neutropenia, trombocitopenia e linfonodomegalia
ferritina de 110 ug/l.  
O diagnóstico neste momento da paciente é de:

 
A) Endocardite bacteriana
B) Síndrome antifosfolipídica
C) Síndrome de Felty
D) Artrite séptica instalada em grande articulação 

previamente doente
E) Doença de Still. 

 
 
18. Vasculite com ANCA P negativo, mononeurite 

múltipla, angina intestinal, 
evidência de IgA 
desenvolveu hipertensão arterial sistêmica, sugere 
diagnóstico de: 

 
A) Poliarterite nodosa
B) Poliangiite microscópica
C) Churg-strauss. 
D) Granulomatose de Wegener
E) Crioglobulinemia.

 

19. Exame complementar para melhor especificidade 
diagnóstica das seguintes doenças, em sua 
respectiva ordem: 
 
1. Artrite reumatoide
2. Esclerose sistêmica limitada
3. Lúpus eritematoso sistêmico
4. Doença de Behçet.
5. Sjögren. 
 
A) Látex, anti-scl70, FAN, HLA
B) Anti-CC P, anticentrômero, anti

biópsia. 
C) FAN, anticentrômero, 
D) Látex, anti-Scl70, anticardiolipina, HLA

biópsia. 
E) Látex, anti-Scl70, FAN, HLA

 
 
20. Mulher, 20 anos, apresenta

do humor, cefaleia, mielite transvers
sono. O diagnóstico mais adequado nesse caso

Pág. 6 

Qual das articulações não é acometida  pela artrose 

 

Articulação do punho. 

metatarso – falangena. 

Mulher, portadora de artrite reumatóide, látex 
positivo, apresenta febre, esplenomegalia, 
neutropenia, trombocitopenia e linfonodomegalia e 

 
O diagnóstico neste momento da paciente é de: 

bacteriana. 
Síndrome antifosfolipídica. 
Síndrome de Felty. 
Artrite séptica instalada em grande articulação 

doente. 

Vasculite com ANCA P negativo, mononeurite 
múltipla, angina intestinal, látex negativo, sem 

 presente, em paciente que 
desenvolveu hipertensão arterial sistêmica, sugere 

Poliarterite nodosa. 
Poliangiite microscópica. 

Granulomatose de Wegener. 
. 

Exame complementar para melhor especificidade 
diagnóstica das seguintes doenças, em sua 

ide. 
Esclerose sistêmica limitada. 
Lúpus eritematoso sistêmico. 
Doença de Behçet. 

scl70, FAN, HLA-B51, biópsia. 
CC P, anticentrômero, anti-Sm, HLA-B51, 

, anticentrômero, látex, biópsia, ANTI-La. 
Scl70, anticardiolipina, HLA-B27, 

Scl70, FAN, HLA-B27, ANTI –RO. 

Mulher, 20 anos, apresenta-se com: coreia, distúrbio 
ia, mielite transversa e distúrbio do 

mais adequado nesse caso é de: 
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A) Febre reumática. 
B) Lupus. 
C) Fibromialgia reumática. 
D) Vasculite de Churg-Strauss. 
E) Artrite reumatoide. 

 
 

21. Feminina, 24 anos, encaminhada do Centro 
Municipal de Urgências Médicas (CMUM) para 
internamento por: confusão mental de início recente, 
taquicardia, taquipneia, febre, tremor fino de 
extremidades, perda de peso, diarr
ginecomastia. Eletrocardiograma mostrando ritmo 
irregular; tomografia de crânio e líquor sem 
alterações. História prévia, relatada por familiares, 
não acusava doenças preexistentes ou uso de 
medicamentos. A paciente foi admitida na Unidade 
de Terapia Intensiva, onde foi diagnosticada e s
tratamento iniciado, sendo posteriormente transferida 
à enfermaria (unidade não crítica). 
A partir do diagnóstico mais provável para a situação 
acima descrita, assinale verdadeiro (V
nas assertivas abaixo. 

 
(_) A manifestação mais comum de quadros como o 
descrito acima é a taquicardia sinusal, associada 
frequentemente a palpitações. 

 
(_) A pele apresenta-se habitualmente quente e 
úmida, e o paciente pode queixar-se de su
intolerância ao calor. 

 
(_) Eritema palmar, onicólise e, menos
prurido, urticária e hiperpigmentação difusa podem 
estar evidentes.  

 
(_) O tempo de trânsito intestinal pode estar reduzido, 
dando origem a maior freqüência de evacuações, na 
maioria das vezes com diarreia e às vezes com 
ligeira esteatorreia.  

 
(_) Não é comum a presença de amenorr
outro lado, hipercalcemia pode ocorrer em até 50% 
dos pacientes. 

 
Assinale abaixo a sequência CORRETA
respostas:  

 
A) VVFVF 
B) FVFVF 
C) VVVVF 
D) VVVFF 
E) VFFVF 

 

22. Na abordagem médica realizada na Unidade de 
Terapia Intensiva, assinale, entre as alternativas 
abaixo, aquela que NÃO deve ter sido adotada pela 
equipe médica: 
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Feminina, 24 anos, encaminhada do Centro 
Municipal de Urgências Médicas (CMUM) para 
internamento por: confusão mental de início recente, 

ia, febre, tremor fino de 
extremidades, perda de peso, diarreia e 

mostrando ritmo 
irregular; tomografia de crânio e líquor sem 
alterações. História prévia, relatada por familiares, 
não acusava doenças preexistentes ou uso de 
medicamentos. A paciente foi admitida na Unidade 

onde foi diagnosticada e seu 
tratamento iniciado, sendo posteriormente transferida 

A partir do diagnóstico mais provável para a situação 
V) ou falso (F) 

quadros como o 
descrito acima é a taquicardia sinusal, associada 

se habitualmente quente e 
se de sudorese e 

) Eritema palmar, onicólise e, menos comumente, 
prurido, urticária e hiperpigmentação difusa podem 

) O tempo de trânsito intestinal pode estar reduzido, 
dando origem a maior freqüência de evacuações, na 

ia e às vezes com 

) Não é comum a presença de amenorreia. Por 
orrer em até 50% 

CORRETA das 

Na abordagem médica realizada na Unidade de 
entre as alternativas 

deve ter sido adotada pela 

A) Monitorização intensiva e busca da causa 
desencadeante, com objetivo de corrigi
 

B) Utilização de doses elevadas de propiltiouracil, 
por via oral ou por sonda nasogástrica. 
 

C) Utilização de propranolol, com objetivo de reduzir 
a taquicardia e outras manifestações 
adrenérgicas.  
 

D) Utilização de glicocortic
exemplo, a dexametasona.
 

E) Utilização de bifosfonatos, como o pamidronato e 
o zolendronato, com o objetivo de diminuir a 
hipercalcemia associada ao quadro.  

 
 
23. Conforme dados nacionais

no Brasil situa-se em torno de 8%. Contudo, com o 
envelhecimento populacional, acredita
número aumentará 
disso, espera-se 
frequentemente, nos consultórios médicos ou leitos 
de hospital, pacientes diabético
novos). Sabe-se também que a abordagem do 
paciente com diabetes é complexo, pois envolve 
modificações importantes em seu estilo de vida e uso 
de medicações continuamente. Dentre as 
medicações de que
hiperglicemiantes orais desempenham papel 
importante, devendo ser conhecidos em 
profundidade.  
A partir do conhecimento prévio 
hiperglicemiantes, seus locais de ação, efeitos 
esperados e colaterais, combine de maneira 
adequada as colunas abaixo: 
 

A) Biguanidas 

 
B) Sulfonilureias 

C) Inibidores da  

alfaglicosidase 

D) Antagonistas da 

dipeptidil dipeptidase 

IV 
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Monitorização intensiva e busca da causa 
desencadeante, com objetivo de corrigi-la.  

Utilização de doses elevadas de propiltiouracil, 
l ou por sonda nasogástrica.  

Utilização de propranolol, com objetivo de reduzir 
a taquicardia e outras manifestações 

Utilização de glicocorticoides, como, por 
exemplo, a dexametasona. 

Utilização de bifosfonatos, como o pamidronato e 
zolendronato, com o objetivo de diminuir a 

hipercalcemia associada ao quadro.   

Conforme dados nacionais, a prevalência do diabetes 
se em torno de 8%. Contudo, com o 

envelhecimento populacional, acredita-se que esse 
número aumentará progressivamente. Sabendo 

 encontrar cada vez mais 
nos consultórios médicos ou leitos 

de hospital, pacientes diabéticos (conhecidos ou 
também que a abordagem do 

paciente com diabetes é complexo, pois envolve 
modificações importantes em seu estilo de vida e uso 
de medicações continuamente. Dentre as 
medicações de que se dispõe, os anti-
hiperglicemiantes orais desempenham papel 
importante, devendo ser conhecidos em 

A partir do conhecimento prévio dos anti-
hiperglicemiantes, seus locais de ação, efeitos 
esperados e colaterais, combine de maneira 
adequada as colunas abaixo:  

(_) Podem causar 
flatulência e alterar 
provas de função 
hepática. 

 (_) Prolongam a ação 
do GLP-1 endógeno. 

(_) Podem causar 
edema periféride peso 
e edema macular. 

Antagonistas da  

dipeptidil dipeptidase 

(_) Podem promover 
redução na  
hemoglobina glicosilada 
de até 2%. 
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E) Tiazolidinedionas 

(_) Diminuem a 
produção de glico
hepática; diminuem o 
peso; melhoram a 
resistência à insulina.

 

Assinale abaixo a alternativa que corresponde à 
sequência CORRETA das combinações acima: 

 
A) CEDAB. 
B) CDEBA. 
C) CDEAB. 
D) ECDAB. 
E) CEDBA. 

 
 

24. Paciente em tratamento ambulatorial por artrite 
reumatóide, em uso crônico de prednisona 7,5mg ao 
dia + metotrexato 1mg por semana + ácido fólico 5mg 
por semana + cálcio e vitamina D. Admitida no setor 
de emergência do hospital com diagnóstico 
confirmado de colecistite aguda litiásica e plano de 
intervenção cirúrgica em 24-48h. Recebe prescrição 
de ceftriaxona + metronidazol e sintomáticos à 
admissão. No dia seguinte à admissão é submetida a 
colecistectomia videolaparoscópica, sem 
intercorrências. No primeiro dia do pós
Clínica Médica é chamada a ver a paciente pois esta 
se encontra astênica, hiporéxica, com dor abdominal, 
apresentando hipotensão e episódio de síncope. A 
paciente é encaminhada à Unidade de Cuidados 
Intensivos para monitorização e neste local o 
diagnóstico é feito e iniciado o tratamento com 
melhora da paciente em menos de 24h. 
Sobre o quadro acima relatado, assinale a alternativa 
INCORRETA, dentre as abaixo:  

 

A) Astenia é um sintoma freqüente desta condição, 
sendo mais evidente em momentos de estresse. 

 
B) A hipotensão arterial com acentuação postural é 

freqüente e a pressão arterial pode situar
faixa de 80x50mmHg ou menos.  

 
C) Anormalidades do trato gastrointestinal são 

frequentemente a queixa inicial. 
 
D) O laboratório complementar pode mostrar anemia 

macrocítica, eosinopenia e linfopenia.  
 
E) Estresse cirúrgico pode precipitar a crise, caso 

não seja previsto. 
 
 
25. Sobre o hipotireoidismo, assinale verdadeiro (

falso (F), para as sentenças abaixo:  
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) Diminuem a 
produção de glico-
hepática; diminuem o 
peso; melhoram a 
resistência à insulina. 

 

que corresponde à 
das combinações acima:  

Paciente em tratamento ambulatorial por artrite 
reumatóide, em uso crônico de prednisona 7,5mg ao 
dia + metotrexato 1mg por semana + ácido fólico 5mg 
por semana + cálcio e vitamina D. Admitida no setor 
de emergência do hospital com diagnóstico 

e colecistite aguda litiásica e plano de 
48h. Recebe prescrição 

de ceftriaxona + metronidazol e sintomáticos à 
admissão. No dia seguinte à admissão é submetida a 
colecistectomia videolaparoscópica, sem 

ro dia do pós-operatório a 
Clínica Médica é chamada a ver a paciente pois esta 
se encontra astênica, hiporéxica, com dor abdominal, 
apresentando hipotensão e episódio de síncope. A 
paciente é encaminhada à Unidade de Cuidados 

e neste local o 
diagnóstico é feito e iniciado o tratamento com 
melhora da paciente em menos de 24h.  
Sobre o quadro acima relatado, assinale a alternativa 

desta condição, 
sendo mais evidente em momentos de estresse.  

A hipotensão arterial com acentuação postural é 
freqüente e a pressão arterial pode situar-se na 

Anormalidades do trato gastrointestinal são 

O laboratório complementar pode mostrar anemia 
macrocítica, eosinopenia e linfopenia.   

Estresse cirúrgico pode precipitar a crise, caso 

ipotireoidismo, assinale verdadeiro (V) ou 

(_) A deficiência de iodo continua sendo a causa 
mais comum de hipotireoidismo no mundo. 

 
(_) Cansaço, fraqueza, pele seca e sensação de frio 
são sintomas freqüentes em pacientes com 
hipotireoidismo.  

 
(_) Prisão de ventre e aumento do peso, apesar de 
baixa ingesta calórica também são freqüentes. 

 
(_) Aumento da resistência vascular periférica pode 
gerar hipertensão, particularmente do componente 
sistólico.  
 
(_) As síndromes do túnel do carpo e de outros ti
de encarceramento são comuns, o mesmo ocorrendo 
com o comprometimento muscular, com rigidez, 
cãimbras e dor.  

 
Assinale abaixo a sequ

 
A) FVVVF 
B) FVVVV 
C) VVFFV 
D) VVVFV  
E) VVFVF 
 

26. Paciente de 18 anos está em investigação de diarréia 
crônica (fezes mucosanguinolentas), que ocorre 
várias vezes ao dia e à noite,
abdominal difusa, tipo cólica. Admite urgência fecal e 
refere que em cada evacuação é eliminada pequena 
quantidade de fezes. Relata febre (37.8 a 38
ocasional. Traz, nesta consulta
exames: 
 
- Colonoscopia: presença de úlceras raras e 
profundas, com fundo recoberto por fibrina e 
hematina, em cólon ascendente e sigm
intercaladas por áreas de mucosa normal.
 
- Trânsito de intestino delgado: área de jej
com redução de seu pregueado e íleo proximal com 
área sugestiva de estenose.
 
Frente ao quadro clínico
doença inflamatória i
as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
I. A Doença de Crohn pode acometer qualquer 

parte do trato gastrintestinal, promovendo 
inflamação apenas da mucosa do órgão 
acometido. 

 
II. A colite ulcerativa pode complicar com 

megacólon tóxico e perfuração colônica.
 
III. Eritema nodoso, epiesclerite e colangite 

esclerosante primária estão entre as possíveis 

Pág. 8 

deficiência de iodo continua sendo a causa 
mais comum de hipotireoidismo no mundo.  

ansaço, fraqueza, pele seca e sensação de frio 
são sintomas freqüentes em pacientes com 

risão de ventre e aumento do peso, apesar de 
baixa ingesta calórica também são freqüentes.  

umento da resistência vascular periférica pode 
gerar hipertensão, particularmente do componente 

s síndromes do túnel do carpo e de outros tipos 
de encarceramento são comuns, o mesmo ocorrendo 
com o comprometimento muscular, com rigidez, 

Assinale abaixo a sequência CORRETA:  

Paciente de 18 anos está em investigação de diarréia 
mucosanguinolentas), que ocorre 

várias vezes ao dia e à noite, associada à dor 
abdominal difusa, tipo cólica. Admite urgência fecal e 
refere que em cada evacuação é eliminada pequena 
quantidade de fezes. Relata febre (37.8 a 38oC) 

nesta consulta, os seguintes 

Colonoscopia: presença de úlceras raras e 
profundas, com fundo recoberto por fibrina e 
hematina, em cólon ascendente e sigmoide, 
intercaladas por áreas de mucosa normal. 

Trânsito de intestino delgado: área de jejuno distal 
com redução de seu pregueado e íleo proximal com 
área sugestiva de estenose. 

Frente ao quadro clínico, levantou-se a hipótese de 
intestinal. Sobre esse tema, leia 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

nça de Crohn pode acometer qualquer 
parte do trato gastrintestinal, promovendo 
inflamação apenas da mucosa do órgão 

lcerativa pode complicar com 
megacólon tóxico e perfuração colônica. 

Eritema nodoso, epiesclerite e colangite 
sante primária estão entre as possíveis 
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manifestações extraintestinais das 
inflamatórias intestinais. 

 
A) Todas as assertivas. 
B) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
C) Apenas a assertiva II é verdadeira.
D) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
E) Apenas a assertiva III é verdadeira.
 
 

27. Paciente de 48 anos, hipertenso, diabético e 
dislipidêmico (por hipertrigliceridemia
atendimento médico por dor abdominal em faixa, 
localizada em mesogástrio e irradiada para dorso, 
associada a náuseas e vômitos. Refere que o quadro 
iniciou-se há 6 horas. Nega etilismo, tabagismo ou 
trauma local. Mostra nesta consulta seu ultras
abdome total, realizado há 60 dias, 
apresentou normal. Seus dados vitais e exame físico 
eram normais. 

O paciente foi medicado com analgésicos e anti
heméticos, sendo também solicitados os seguintes 
exames: 

- ECG: ritmo sinusal, 72spm, ausênci
isquemia miocárdica. 

- Ultrassom de abdome total: pâncreas não 
visualizado devido à intensa interposição gasosa; 
restante dos órgãos normais. 

- Exames laboratoriais: 
 

 
Dado esse quadro clínico, leia as assertivas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Esse paciente apresenta uma pancreatite 

Dentre as causas etiológicas deve
o quadro de hipertrigliceridemia. 
 

II. Nas pancreatites agudas o grau de elevação da 
amilase sérica reflete diretamente a gravidade do 
quadro clínico do paciente. 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica 2011 

manifestações extraintestinais das doenças 

verdadeiras. 
verdadeira. 

verdadeiras. 
é verdadeira. 

Paciente de 48 anos, hipertenso, diabético e 
dislipidêmico (por hipertrigliceridemia), procura 
atendimento médico por dor abdominal em faixa, 
localizada em mesogástrio e irradiada para dorso, 
associada a náuseas e vômitos. Refere que o quadro 

se há 6 horas. Nega etilismo, tabagismo ou 
trauma local. Mostra nesta consulta seu ultrassom de 
abdome total, realizado há 60 dias, que se 

normal. Seus dados vitais e exame físico 

O paciente foi medicado com analgésicos e anti-
heméticos, sendo também solicitados os seguintes 

ECG: ritmo sinusal, 72spm, ausência de sinais de 

Ultrassom de abdome total: pâncreas não 
visualizado devido à intensa interposição gasosa; 

 

quadro clínico, leia as assertivas abaixo e 

ancreatite aguda. 
Dentre as causas etiológicas deve-se considerar 

Nas pancreatites agudas o grau de elevação da 
amilase sérica reflete diretamente a gravidade do 

III. O manejo clínico des
jejum, analgésicos para o controle da dor e 
solução cristaloide intravenosa para manutenção 
do volume intravascular.
 

A) I, II e III são verdadeiras.
B) I e III são verdadeiras.
C) Apenas a II é verdadeir
D) I e II são verdadeiras.
E) Apenas a III é verdadeira.
 
 

28. Paciente de 38 anos procurou o Banco de Sangue 
para doação, mas em exames de triagem detectou
se anti-HCV reagente. Em consulta médica referiu 
hemotransfusão em 1982, após acidente 
automobilístico. Nega vacinações prévias para as 
diferentes hepatites. Optou
sorologias e o seguinte perfil foi encontrado:
 

Anti-HCV 
Anti-HBc IgG 
Anti-HBs 
HBsAg 
Anti-HAV IgG 
HIV 

Dado o quadro clínico e laboratorial deste 
CORRETO afirmar: 

A) Esse paciente teve previamente as hepatites A e 
B e as curou. O exame anti
confirma que ess
hepatite C. 
 

B) Esse paciente teve previamente a hepatit
curou. No entanto, apresenta
pelos vírus das hepatites B e C

 
C) Esse paciente teve previamente as hepatites A e 

B e as curou. Quanto à hepatite C
a realização de HCV
qualitativo para hepatite C) para
é ou não portador de hepatite C crônica.
 

D) Esse paciente é coinfectado pelos vírus das 
hepatites A, B e C

 
E) Esse paciente teve previamente a hepatite B e a 

curou. No entanto, apresenta
pelos vírus das hepatites A e C

 
 

29. Paciente de 56 anos, portador de 
hepatite B crônica, vem em consulta médica de 
rotina. Está em uso regular de entecavir 0,5mg/dia e 
se mantém assintomático. Nega qualquer 
descompensação clínica prévia. Traz nesta visita o 
seguinte laudo complementar:
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O manejo clínico desse paciente deve incluir 
jejum, analgésicos para o controle da dor e 

ide intravenosa para manutenção 
do volume intravascular. 

verdadeiras. 
são verdadeiras. 

é verdadeira. 
I e II são verdadeiras. 

é verdadeira. 

Paciente de 38 anos procurou o Banco de Sangue 
para doação, mas em exames de triagem detectou-

HCV reagente. Em consulta médica referiu 
hemotransfusão em 1982, após acidente 

ga vacinações prévias para as 
diferentes hepatites. Optou-se por repetir suas 
sorologias e o seguinte perfil foi encontrado: 

Reagente 
 Reagente 

Reagente 
Não reagente 

 Reagente 
Não reagente 

quadro clínico e laboratorial deste paciente, é 

e paciente teve previamente as hepatites A e 
B e as curou. O exame anti-HCV reagente 

se paciente é portador crônico da 

e paciente teve previamente a hepatite A e a 
curou. No entanto, apresenta-se coinfectado 
pelos vírus das hepatites B e C. 

e paciente teve previamente as hepatites A e 
B e as curou. Quanto à hepatite C, é necessária 
a realização de HCV-RNA qualitativo (PCR 
qualitativo para hepatite C) para se determinar se 
é ou não portador de hepatite C crônica. 

e paciente é coinfectado pelos vírus das 
hepatites A, B e C. 

e paciente teve previamente a hepatite B e a 
curou. No entanto, apresenta-se coinfectado 
pelos vírus das hepatites A e C. 

Paciente de 56 anos, portador de cirrose hepática por 
rônica, vem em consulta médica de 

rotina. Está em uso regular de entecavir 0,5mg/dia e 
se mantém assintomático. Nega qualquer 
descompensação clínica prévia. Traz nesta visita o 

o complementar: 
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- Endoscopia Digestiva Alta: presença de 3 cordões 
varicosos de grosso calibre, azulados e tortuosos, 
que se estendem do terço distal ao terço médio do 
esôfago. 

Frente ao quadro clínico deste paciente é correto 
afirmar. 

A) Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 
iniciado é o propranolol. 
 

B) Este paciente não deve iniciar profilaxia primária 
de hemorragia varicosa. 
 

C) Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 
iniciado é o omeprazol. 
 

D) Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 
iniciado é a associação de espironolactona e 
furosemida. 
 

E) Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 
iniciado é a terlipressina. 

 
30. Paciente de 22 anos, assintomático, vem para 

investigação de icterícia intermitente. Refere que as 
pessoas de seu trabalho lhe dizem que sua esclera 
está ictérica, sendo estes quadros mais freq
quando ele não toma seu café-da-manhã. Seu clínico 
detectou elevação de bilirrubina total (com 
predomínio de bilirrubina indireta), mas não há sinais 
laboratoriais de hemólise, hepatites vi
das transaminases ou das enzimas colestáticas. 
Procedeu-se à realização de ultrassom de abdome 
total, o que também se mostrou normal.

O paciente foi submetido à dieta hipocalórica 
(simulando jejum prolongado) e a nova dosagem de 
bilirrubina total demonstrou elevação de 50% nas 
taxas de bilirrubina indireta em relação ao exame 
anterior. Seus exames estão na tabela abaixo:

 Sem dieta 
hipocalórica 

Bilirrubina Total 
(mg/dL) 

2,0 

Bilirrubina Direta 
(mg/dL) 

0,6 

Bilirrubina Indireta 
(mg/dL) 

1,4 

Qual é o provável diagnóstico desse paciente?

A) Síndrome de Rotor. 
B) Colestase intra-hepática recorrente 
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Endoscopia Digestiva Alta: presença de 3 cordões 
varicosos de grosso calibre, azulados e tortuosos, 
que se estendem do terço distal ao terço médio do 

Frente ao quadro clínico deste paciente é correto 

niciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 

Este paciente não deve iniciar profilaxia primária 

Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
o que deve ser 

Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 

spironolactona e 

Este paciente deve iniciar profilaxia primária de 
hemorragia varicosa. O fármaco que deve ser 

Paciente de 22 anos, assintomático, vem para 
investigação de icterícia intermitente. Refere que as 

que sua esclera 
está ictérica, sendo estes quadros mais frequentes 

manhã. Seu clínico 
detectou elevação de bilirrubina total (com 
predomínio de bilirrubina indireta), mas não há sinais 
laboratoriais de hemólise, hepatites virais, elevação 
das transaminases ou das enzimas colestáticas. 

realização de ultrassom de abdome 
normal. 

O paciente foi submetido à dieta hipocalórica 
(simulando jejum prolongado) e a nova dosagem de 

total demonstrou elevação de 50% nas 
taxas de bilirrubina indireta em relação ao exame 
anterior. Seus exames estão na tabela abaixo: 

Com dieta 
hipocalórica 

3,6 

0,8 

2,8 

e paciente? 

ecorrente benigna. 

C) Síndrome de Dubin
D) Síndrome de Gilbert.
E) Síndrome de Criggler
 
 

31. Paciente de 63 anos, portador de 
hemocromatose, procura atendimento médico porque 
há 2 dias evoluiu com piora da ascite, febre (37.8
e desconforto abdominal difuso. A família refere que 
o paciente encontra-se mais sonolento nas últi
horas. Seus dados vitais na chegada eram:
 
PA: 100/60mmHg  
 
FR: 24ipm   
 
SpO2: 91% (ar ambiente)
 
Glicemia capilar: 112mg/dl
 
Em seu exame físico evidenciava
pelos, aranhas vasculares em tórax anterior, 
ginecomastia e ascite moderada, dolorosa a 
palpação. Realizou-se paracentese diagnóstica e de 
alívio. Os seguintes exames foram solicitados:
 
Exames do líquido 
ascítico 
Albumina 
Citologia – leucócitos 
totais 
Citologia 
polimorfonucleares 
Exames séricos 
Albumina 
Creatinina 

 
Considerando esse 
afirmar: 

 
I. O gradiente de albumina seroascítico (GASA) 

desse paciente é condizente com quadro de 
ascite originária da hipertensão portal.
 

II. A análise do líquido ascitico revela a presença de 
peritonite bacteriana 
necessário iniciar tratamento com antibióticos.

 
III. Nos pacientes com 

espontânea administra
o desenvolvimento de 

 
A) Apenas a afirmação
B) Apenas a afirmação 
C) Apenas a afirmação 
D) Apenas as afirmações 
E) Todas as afirmações são verdadeiras.
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Síndrome de Dubin-Johnson. 
Síndrome de Gilbert. 
Síndrome de Criggler-Najjar tipo 2. 

Paciente de 63 anos, portador de cirrose hepática por 
emocromatose, procura atendimento médico porque 

há 2 dias evoluiu com piora da ascite, febre (37.8oC) 
e desconforto abdominal difuso. A família refere que 

se mais sonolento nas últimas 6 
horas. Seus dados vitais na chegada eram: 

 FC: 120bpm 

 Taxilar: 37,7oC 

: 91% (ar ambiente)  

Glicemia capilar: 112mg/dl 

Em seu exame físico evidenciava-se rarefação de 
pelos, aranhas vasculares em tórax anterior, 
ginecomastia e ascite moderada, dolorosa a 

se paracentese diagnóstica e de 
vio. Os seguintes exames foram solicitados: 

Exames do líquido  

1,2g/dL 
leucócitos 800 leucócitos/mm3 

– 80% de 
polimorfonucleares 
 
3,0g/dL 
1,0mg/dl 

 quadro clínico, é CORRETO 

radiente de albumina seroascítico (GASA) 
e paciente é condizente com quadro de 

originária da hipertensão portal. 

A análise do líquido ascitico revela a presença de 
acteriana espontânea, sendo 

necessário iniciar tratamento com antibióticos. 

Nos pacientes com peritonite bacteriana 
spontânea administra-se albumina para prevenir 

o desenvolvimento de síndrome hepatorenal. 

afirmação I é verdadeira. 
afirmação II é verdadeira. 
afirmação III é verdadeira. 

Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
afirmações são verdadeiras. 
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32. Homem de 45 anos procurou atendimento médico 
por dor epigástrica, de forte intensidade, localizada e 
de frequência diária. O paciente foi submetido 
endoscopia digestiva alta, que diagnosticou a 
presença de uma úlcera ativa, sem sinais de 
sangramento, situada em bulbo duodenal (A2 de 
Sakita). No entanto, nesse exame não foi realizada a 
pesquisa da presença de Helicobacter pylori
 
Considerando os métodos não-invasivos de detecção 
da presença de Helicobacter pylori, leia as ass
abaixo: 

 
I. A sorologia para Helicobacter pylori

de anticorpos IgG séricos) possui sensibilidade e 
especificidade próximas a 99,9% e constitui
no melhor exame para acompanhamento clínico.
 

II. O teste respiratório da uréia não serve como 
método de avaliação da erradicação do 
Helicobacter pylori. 
 

III. A pesquisa de antígeno fecal de 
pylori é um teste útil para documentar a presença 
desta bactéria. 

 
 Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas a assertiva I. 
B) Apenas a assertiva II. 
C) Apenas a assertiva III. 
D) Apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas. 

 
 
33. Paciente de 18 anos procura atendimento clínico 

devido ao aparecimento de lesões papulovesiculares 
localizadas em membro superior direito, 
diagnóstico de dermatite herpetiforme. O paciente foi 
manejado com dapsona e orientado a investigar 
associação com doença do trato gastrintestinal
Pergunta-se: qual doença gastrintestinal po
associada ao quadro de dermatite herpetiforme?

 
A) Giardíase. 
B) Doença de Ménétrier. 
C) Divertículo de Meckel. 
D) Intolerância à lactose. 
E) Doença celíaca. 
 
 

34. Mulher de 53 anos refere que há vários anos possui 
queimação retroesternal e regurgitação de material 
amargo para a boca, principalmente quando ingere 
mortadela, frituras e chocolate. Nega em
disfagia ou engasgos. Seu exame físico 
normal. 
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Homem de 45 anos procurou atendimento médico 
por dor epigástrica, de forte intensidade, localizada e 
de frequência diária. O paciente foi submetido à 

e diagnosticou a 
sem sinais de 

sangramento, situada em bulbo duodenal (A2 de 
e exame não foi realizada a 
Helicobacter pylori. 

invasivos de detecção 
, leia as assertivas 

Helicobacter pylori (identificação 
de anticorpos IgG séricos) possui sensibilidade e 
especificidade próximas a 99,9% e constitui-se 
no melhor exame para acompanhamento clínico. 

não serve como 
método de avaliação da erradicação do 

A pesquisa de antígeno fecal de Helicobacter 
é um teste útil para documentar a presença 

Paciente de 18 anos procura atendimento clínico 
devido ao aparecimento de lesões papulovesiculares 

em membro superior direito, que teve 
erpetiforme. O paciente foi 

manejado com dapsona e orientado a investigar 
associação com doença do trato gastrintestinal. 

ual doença gastrintestinal pode estar 
associada ao quadro de dermatite herpetiforme? 

Mulher de 53 anos refere que há vários anos possui 
queimação retroesternal e regurgitação de material 
amargo para a boca, principalmente quando ingere 
mortadela, frituras e chocolate. Nega emagrecimento, 

s. Seu exame físico mostra-se 

Com base nesse caso clínico
abaixo: 

 
I. Essa paciente possui sintomas característicos de 

doença do refluxo 
 
II. A endoscopia digestiva alta possui menor 

sensibilidade e especificidade para avaliação de 
lesões de mucosa esofágica quando comparada 
ao exame baritado de esôfago (seriografia 
esofágica). 

 
III. Os inibidores da bomba de prótons possuem 

menor capacidade de inibi
gástrica em relação aos bloqueadores H2.

 
 Está(ão) CORRETA(S)

 
A) Apenas a assertiva 
B) Apenas as assertivas 
C) Apenas a assertiva 
D) Todas as assertivas.
E) Apenas a assertiva 

 
 

35. Paciente de 47 anos há 6
diagnóstico de hepatite C 
consulta traz biópsia hepática revelando a presença 
de fibrose grau 3 (classificação de METAVIR A2F3). 
Não possui outras comorbidades. O paciente diz 
estar assintomático, mas deseja ini
Dado esse contexto, q
possui o(s) fármaco
tratamento. 

 
A) Entecavir. 
B) Interferon peguilado (PEG
C) Imunoglobulina hiperimune e tenofovir
D) Boceprevir e ribavirina
E) Lamivudina e ribavirina
 
 

36. Paciente feminina, 26 anos, chega ao Pronto
Atendimento com quadro de sonolência, fraqueza e 
febre com início há cerca de 24 horas e 
cutânea importante. Realizou exames que 
demonstraram creatinina de 1,3 mg/dL, hemograma 
com hemoglobina de 7,6 g/dL ,plaquetas de 
9800/mm3, leucócitos de 12000/mm3, desidrogenase 
láctica de 1200 U/dL e presença de esquizócitos e 
policromatofilia no sangue periférico. A conduta 
terapêutica mais adequada seria:

 
A) Iniciar plasmaferese com plasma fresco.
B) Iniciar transfusão de plaquetas e concentrado de 

hemácias. 
C) Coletar hemocultura e iniciar antibiótico 

empiricamente. 
D) Realizar transfusão de crioprecipitado.
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e caso clínico, leia as assertivas 

a paciente possui sintomas característicos de 
efluxo gastroesofágico (DRGE). 

A endoscopia digestiva alta possui menor 
sensibilidade e especificidade para avaliação de 
lesões de mucosa esofágica quando comparada 
ao exame baritado de esôfago (seriografia 

Os inibidores da bomba de prótons possuem 
menor capacidade de inibição da secreção ácida 
gástrica em relação aos bloqueadores H2. 

CORRETA(S): 

assertiva I. 
Apenas as assertivas I e II. 

assertiva II. 
Todas as assertivas. 

assertiva III. 

Paciente de 47 anos há 6 meses recebeu o 
epatite C crônica, genótipo 1a. Nesta 

consulta traz biópsia hepática revelando a presença 
de fibrose grau 3 (classificação de METAVIR A2F3). 
Não possui outras comorbidades. O paciente diz 
estar assintomático, mas deseja iniciar o tratamento.  
Dado esse contexto, qual das assertivas abaixo 

fármaco(s) indicado(s) para este 

Interferon peguilado (PEG-INF) e ribavirina. 
Imunoglobulina hiperimune e tenofovir. 
Boceprevir e ribavirina. 

e ribavirina. 

Paciente feminina, 26 anos, chega ao Pronto-
Atendimento com quadro de sonolência, fraqueza e 
febre com início há cerca de 24 horas e  palidez 
cutânea importante. Realizou exames que 
demonstraram creatinina de 1,3 mg/dL, hemograma 

lobina de 7,6 g/dL ,plaquetas de 
9800/mm3, leucócitos de 12000/mm3, desidrogenase 
láctica de 1200 U/dL e presença de esquizócitos e 
policromatofilia no sangue periférico. A conduta 
terapêutica mais adequada seria: 

Iniciar plasmaferese com plasma fresco. 
ransfusão de plaquetas e concentrado de 

Coletar hemocultura e iniciar antibiótico 

Realizar transfusão de crioprecipitado. 
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E) Transfundir plaquetas, hemácias 
realizar coleta de líquor. 

 
 

37. Em relação à trombofilia é CORRETO 
 
A) Está indicada a pesquisa de trombofilia 

hereditária em todos os pacientes que 
apresentam episódio de trombose.
 

B) A prevalência de fator V de Leiden homozigótico 
e a deficiência heterozigótica de antitrombina III 
são fatores de risco genéticos considerados 
potentes, porém não aumentam 
significativamente o risco de trombose.
 

C) Terapia de reposição hormonal, obesidade e 
puerpério não são considerados fatores de risco 
para trombose venosa. 

 
D) Anticoagulação perene está indica

primeiro episódio de trombose apenas em 
famílias de alto risco, principalmente se
deficiência de antitrombina III. 

 
E) O uso de anticoncepcional oral deve ser 

encorajado em pacientes trombof
impede a gestação, que é um fator de risco 
adquirido muito potente para ocorrência de 
trombose. 

 
38. Em relação à anemia ferropriva, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) O nível sérico de ferritina é o teste laboratorial 

mais conveniente para estimar as reservas de 
ferro e correlaciona-se com as reservas c
totais de ferro. 

 
B) Entre os diagnósticos diferenciais de anemia 

microcítica e hipocrômica entram as anemias 
relacionadas à inflamação crônica, defeitos 
hereditários na síntese das cadeias de globina e 
síndromes mielodisplásicas. 

 
C) Na maioria dos casos de deficiência de ferro o 

tratamento com ferro oral é suficiente, tendo 
como principal complicação terapêutica o 
desconforto gastrointestinal, presente em 15 a 20 
% dos pacientes. 
 

D) O ferro parenteral pode ser administrado a 
pacientes que não toleram ferro via oral ou 
àqueles que necessitam de ferro de modo 
contínuo devido à perda gastrointestinal 
persistente de sangue. 
 

E) A necessidade transfusional deve ser 
estabelecida de acordo com
hemoglobina, independentemente
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 e, em seguida 

afirmar: 

pesquisa de trombofilia 
hereditária em todos os pacientes que 

 

A prevalência de fator V de Leiden homozigótico 
de antitrombina III 

éticos considerados 
potentes, porém não aumentam 
significativamente o risco de trombose. 

Terapia de reposição hormonal, obesidade e 
puerpério não são considerados fatores de risco 

indicada após o 
primeiro episódio de trombose apenas em 
famílias de alto risco, principalmente se há 

de anticoncepcional oral deve ser 
encorajado em pacientes trombofílicas, pois 

que é um fator de risco 
quirido muito potente para ocorrência de 

anemia ferropriva, assinale a alternativa 

O nível sérico de ferritina é o teste laboratorial 
mais conveniente para estimar as reservas de 

se com as reservas corporais 

Entre os diagnósticos diferenciais de anemia 
microcítica e hipocrômica entram as anemias 

inflamação crônica, defeitos 
hereditários na síntese das cadeias de globina e 

casos de deficiência de ferro o 
tratamento com ferro oral é suficiente, tendo 
como principal complicação terapêutica o 
desconforto gastrointestinal, presente em 15 a 20 

O ferro parenteral pode ser administrado a 
pacientes que não toleram ferro via oral ou 
àqueles que necessitam de ferro de modo 

perda gastrointestinal 

A necessidade transfusional deve ser 
estabelecida de acordo com níveis de 

mente dos sintomas 

de anemia ou da perda excessiva e contínua de 
sangue. 

 
39. Paciente feminina, de 38 anos, hígida, sem uso de 

medicações, vem à consulta após ter realizado 
exame admissional que demonstrou 
g/dL, leucócitos de 5560/mm3, plaquetas de 
45000/mm3.  
Com base nesse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) Trata-se de PTI (

imune). Deve ser realizada pesquisa de 
anticorpos plaquetários para confirmação 
diagnóstica. 
 

B) Provável PTI. 
sorológicos para HIV, HCV, colagenoses, 
pesquisa de anticorpos antifosfolipídeo e 
pesquisa de dengue nos pacientes com fatores 
de risco adequados.
 

C) A hemorragia grave é incomum na PTI com 
contagem de plaquetas superior a 5000/mm3 e 
os pacientes com contagem superior a 
30.000/mm3 não parecem ter mortalidade 
aumentada em razão da trombocitopenia.
 

D) O tratamento deve ser restrito aos pacientes com 
trombocitopenia de 
sangrando ou 
Tradicionalmente a primeira escolha no 
tratamento da PTI tem sido o uso
corticoesteroides (prednisona 1 mg/kg/dia).
 

E) Esplenectomia é o tratamento
fracasso com o uso de glucocorticoides ou 
imunoglobulina intrave
indicação restrita aos pacientes com 
manifestações mais graves da PTI.

 
 

40. Em relação aos 
INCORRETO afirmar que:

 
A) As deficiências mais comuns dos fatores de 

coagulação são as hemofilias, que såo
hemorrágicas recessivas
por deficiência de fator VIII (hemofilia A)
a deficiência de fator IX (

 
B) Uma anormalidade isolada do tempo de 

protrombina (TP) sugere deficiência de fator VII.
 
C) As deficiências adquiridas de

plasmática são mais comuns que os 
congênitos e entre os mais comuns estão as 
diáteses hemorrágicas das doenças hepáticas, 
coagulação intravascular disseminada (CID) e a 
deficiência de vitamina K
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de anemia ou da perda excessiva e contínua de 

Paciente feminina, de 38 anos, hígida, sem uso de 
medicações, vem à consulta após ter realizado 
exame admissional que demonstrou  hemoglobina 13 
g/dL, leucócitos de 5560/mm3, plaquetas de 

Com base nesse contexto, assinale a alternativa 

se de PTI (púrpura trombocitopênica 
eve ser realizada pesquisa de 

anticorpos plaquetários para confirmação 

 Devem-se solicitar exames 
sorológicos para HIV, HCV, colagenoses, 
pesquisa de anticorpos antifosfolipídeo e 
pesquisa de dengue nos pacientes com fatores 
de risco adequados. 

A hemorragia grave é incomum na PTI com 
plaquetas superior a 5000/mm3 e 

os pacientes com contagem superior a 
30.000/mm3 não parecem ter mortalidade 
aumentada em razão da trombocitopenia. 

O tratamento deve ser restrito aos pacientes com 
de moderada a grave, que estão 

 com risco de hemorragia. 
Tradicionalmente a primeira escolha no 
tratamento da PTI tem sido o uso de 
corticoesteroides (prednisona 1 mg/kg/dia). 

Esplenectomia é o tratamento empregado após o 
fracasso com o uso de glucocorticoides ou 
imunoglobulina intravenosa (IgGIV). É uma 
indicação restrita aos pacientes com 
manifestações mais graves da PTI. 

Em relação aos distúrbios da coagulação, é 
afirmar que: 

As deficiências mais comuns dos fatores de 
coagulação são as hemofilias, que såo doenças 
hemorrágicas recessivas ligadas ao X, causadas 
por deficiência de fator VIII (hemofilia A), e 

fator IX (hemofilia B). 

Uma anormalidade isolada do tempo de 
protrombina (TP) sugere deficiência de fator VII. 

As deficiências adquiridas de coagulação 
plasmática são mais comuns que os distúrbios 
congênitos e entre os mais comuns estão as 
diáteses hemorrágicas das doenças hepáticas, 
coagulação intravascular disseminada (CID) e a 
deficiência de vitamina K. 
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D) Coagulação intravascular diasseminada (CID) 
está associada a vários distúrbios subjacentes 
como a sepse bacteriana, doenças neoplásicas 
malignas, queimaduras extensas e cirrose.

 
E) Os exames anormais na CID incluem 

prolongamento do TP (tempo de protrombina) 
e/ou  TTPa (tempo de tromboplastina parcial 
ativada), contagem de plaquetas inferior a 
100.000/mm3, aumento de PDF (produto da 
degradação da fibrina) e o teste do dímero
Este último é o teste mais sensível para CID.
 
 

41. Um homem de 64 anos, agricultor, dá entrada
com quadro de mal estar e desconforto torácico. É 
diabético há 20 anos em tratamento com metformina 
850 mg 2 vezes ao dia e há 5 anos iniciou tratamento 
de hipertensão com enalapril 20 mg ao dia. No mês 
anterior tinha um eletrocardiograma (ECG) normal. O 
plantonista solicita um novo ECG em que
 
Derivação DII: 
Os exames laboratoriais de entrada mostravam: 
Creatinina 2,3mg/dl, Sódio: 141mEq/L, Potássio 7,2 
mEq/L. Glicemia 202mg/dl e troponina negativa. 
Em relação ao distúrbio clínico que coloca esse 
paciente em risco iminente de morte, qual a 
sequência mais adequada a ser tomada:

 
A) Diálise, gluconato de cálcio, 

Inalação com B2 agonista. 
 

B) Gluconato de cálcio, inalação com B
insulinoterapia, diálise. 

 
C) Inalação com B2 agonista, gluconato de cálcio, 

Insulinoterapia, diálise. 
 

D) Insulinoterapia, inalação com B
gluconato de cálcio, diálise. 

 
E) Inalação com B2 agonista, 

gluconato de cálcio, diálise. 
 
 
42. Um paciente de 22 anos, internado na UTI por sepse 

pulmonar e em ventilação mecânica, apresenta a 
seguinte gasometria: pH = 7.20, HCO3 = 16, pCO2 = 
20, pO2=100, FiO2=95%. 
O distúrbio ácido-base subjacente é: 

 
A) Acidose metabólica pura. 
B) Acidose metabólica e acidose respiratória
C) Acidose metabólica e alcalose respiratória
D) Acidose respiratória pura. 
E) Acidose respiratória e alcalose metabólica

 
43. Um paciente de 25 anos é encontrado em coma e 

trazido ao hospital. Através dos exames 
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ão intravascular diasseminada (CID) 
está associada a vários distúrbios subjacentes 
como a sepse bacteriana, doenças neoplásicas 
malignas, queimaduras extensas e cirrose. 

Os exames anormais na CID incluem 
TP (tempo de protrombina) 

Pa (tempo de tromboplastina parcial 
ativada), contagem de plaquetas inferior a 
100.000/mm3, aumento de PDF (produto da 
degradação da fibrina) e o teste do dímero-D. 
Este último é o teste mais sensível para CID. 

Um homem de 64 anos, agricultor, dá entrada no PS 
com quadro de mal estar e desconforto torácico. É 

anos em tratamento com metformina 
mg 2 vezes ao dia e há 5 anos iniciou tratamento 

ao dia. No mês 
anterior tinha um eletrocardiograma (ECG) normal. O 

em que observou:  

Os exames laboratoriais de entrada mostravam: 
Creatinina 2,3mg/dl, Sódio: 141mEq/L, Potássio 7,2 

e troponina negativa.  
Em relação ao distúrbio clínico que coloca esse 
paciente em risco iminente de morte, qual a 

ência mais adequada a ser tomada: 

Diálise, gluconato de cálcio, insulinoterapia, 

nalação com B2 agonista, 

luconato de cálcio, 

nalação com B2 agonista, 

insulinoterapia, 

internado na UTI por sepse 
pulmonar e em ventilação mecânica, apresenta a 
seguinte gasometria: pH = 7.20, HCO3 = 16, pCO2 = 

Acidose metabólica e acidose respiratória. 
Acidose metabólica e alcalose respiratória. 

Acidose respiratória e alcalose metabólica. 

Um paciente de 25 anos é encontrado em coma e 
trazido ao hospital. Através dos exames 

complementares foi diagnosticado uma acidose 
metabólica com as seguintes características: pH = 
7.20, HCO3 = 16, pCO2=32. Entre outros exames 
solicitados, o paciente apresentava: Sódio 134 mEq/L 
e Cloro 108 mEq/L. Com esses resultados
improvável o diagnóstico de:

 
A) Hipoaldosteronismo primário
B) Cetoacidose diabética
C) Acidose tubular renal
D) Diarréia grave. 
E) Intoxicação por acetazolamida

 
 
44. Entre as seguintes complicações

na síndrome Nefrótica
 

I. Dislipidemia. 
II. Trombose. 
III. Hematúria. 
IV. Desnutrição.  
V. Hiperfosfatemia. 
 
A) Todas. 
B) Apenas I, III e IV.
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas II, III e IV
E) Apenas I, IV e V. 

 
 
45. Dados os seguintes exames

de forma rotineira na investigação de doença de base 
em pacientes com síndrome N

 
I. Hemograma 
II. Glicemia 
III. Sorologia hepatite C
IV. Anti HIV 
V. FAN 

 
Está(ão) CORRETA(S)

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e V. 
C) Apenas II, III e IV
D) Apenas III, IV e V
E) Todos. 

 
46. São fatores de risco para nefrolitíase, 
 

A) Hipercalciúria. 
B) Hiperoxalúria. 
C) Hiperuricosúria. 
D) Hipercitratúria. 
E) pH urinário baixo.

 
 
47. Um paciente de 26 anos procura o serviço de 

emergência com queixa de hematúria. Na 
investigação a ecografia de vias urinárias mostrou 
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complementares foi diagnosticado uma acidose 
metabólica com as seguintes características: pH = 
7.20, HCO3 = 16, pCO2=32. Entre outros exames 

o paciente apresentava: Sódio 134 mEq/L 
mEq/L. Com esses resultados, fica 
gnóstico de: 

Hipoaldosteronismo primário. 
Cetoacidose diabética. 
Acidose tubular renal. 

Intoxicação por acetazolamida. 

ntre as seguintes complicações, quais são comuns 
índrome Nefrótica? 

 

. 
 

II, III e IV. 
 

Dados os seguintes exames, quais são necessários 
de forma rotineira na investigação de doença de base 

síndrome Nefrótica? 

Sorologia hepatite C 

CORRETA(S): 

 
 

II, III e IV. 
III, IV e V. 

São fatores de risco para nefrolitíase, EXCETO: 

. 

Um paciente de 26 anos procura o serviço de 
emergência com queixa de hematúria. Na 
investigação a ecografia de vias urinárias mostrou 
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imagem compatível com cálculo de 3,0
renal direita. O parcial de urina naquele momento 
descartou infecção do trato urinário concomitante. 
Nesse caso, qual o melhor tratamento indicado?

 
A) Tratar o quadro agudo e aguardar o cálculo sair 

sozinho após hidratação adequada.
B) A ureteroscopia. 
C) A litotripsia extracorpórea. 
D) A nefrolitotomia percutânea. 
E) A cirurgia aberta. 

 
 
48. Em relação aos distúrbios minerais e ósseos da 

doença renal crônica (DMO-DRC), 
afirmativas abaixo: 

 
I. A doença óssea adinâmica é uma das 

apresentações clínicas da DMO-DRC
 

II. O hiperparatireoidismo secundário está 
associado à calcificação vascular. 
 

III. Ocorre uma redução do nível sérico de calcitriol 
nos pacientes com DRC. 
 

IV. O desenvolvimento do hiperparatireoidismo 
ocorre somente nos estágios mais avançados da 
doença renal crônica (estágio V).  

 
Está(ão) CORRETA(S) as afirmativas: 
 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas I e IV. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I, II e III. 
E) Todas as afirmativas. 

 
 
49. Em relação à doença renal crônica, quais as 

afirmativas verdadeiras: 
 

I. O balanço de sódio é mantido até as fases finais 
da doença. 
 

II. Na doença renal crônica avançada há uma 
tendência a hipocalcemia. 
 

III. A anemia da doença renal crônica ocorre 
predominantemente por deficiência de ferro
 

IV. A deficiência de 1α hidroxilase está envolvida no 
desenvolvimento do hiperparatireoidismo 
secundário. 

 
 
Está(ão) CORRETA(S) as afirmativas: 
 
A) Apenas I e IV. 
B) Apenas II e III. 
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imagem compatível com cálculo de 3,0 cm em pelve 
renal direita. O parcial de urina naquele momento 
descartou infecção do trato urinário concomitante. 

ual o melhor tratamento indicado? 

Tratar o quadro agudo e aguardar o cálculo sair 
sozinho após hidratação adequada. 

Em relação aos distúrbios minerais e ósseos da 
DRC), avalie as 

A doença óssea adinâmica é uma das 
DRC. 

O hiperparatireoidismo secundário está 
 

Ocorre uma redução do nível sérico de calcitriol 

O desenvolvimento do hiperparatireoidismo 
ocorre somente nos estágios mais avançados da 

 

 

doença renal crônica, quais as 

mantido até as fases finais 

Na doença renal crônica avançada há uma 

A anemia da doença renal crônica ocorre 
predominantemente por deficiência de ferro. 

está envolvida no 
desenvolvimento do hiperparatireoidismo 

 

C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I,II e IV. 
E) Todas as afirmativas.

 
 
50. Recentemente complicações relacionadas ao uso de 

diuréticos estiveram em evidência na imprensa 
nacional com a internação de um conhecido cantor 
sertanejo com hipocalemia. 
Em relação a essa classe de anti
CORRETO afirmar: 

 
A) A hidroclorotiazida exerce sua função no túbulo 

contornado proximal
 
B) A furosemida piora a hiponatremia quando há 

excesso de ADH circulante.
 
C) Diuréticos de alça e tiazídicos tem efeitos 

semelhantes na excreção urinária de cálcio
 
D) Espironolactona possui como

complicação a hipocalemia
 
E) Diuréticos de alça podem causar alcalose 

metabólica hipoclorêmica
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Todas as afirmativas. 

Recentemente complicações relacionadas ao uso de 
diuréticos estiveram em evidência na imprensa 
nacional com a internação de um conhecido cantor 
sertanejo com hipocalemia.  
Em relação a essa classe de anti-hipertensivos é 

hidroclorotiazida exerce sua função no túbulo 
contornado proximal. 

A furosemida piora a hiponatremia quando há 
excesso de ADH circulante. 

Diuréticos de alça e tiazídicos tem efeitos 
semelhantes na excreção urinária de cálcio. 

Espironolactona possui como principal 
complicação a hipocalemia. 

Diuréticos de alça podem causar alcalose 
metabólica hipoclorêmica. 
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