
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G A B A R I T O  P R O V I S Ó R I O  

P R O V A  O B J E T I V A  

 
R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  H U C / H M S B   

  

02 DE DEZEMBRO DE 2020  

SEM PRÉ-REQUISITO  

Candidato(a): Para geração do resultado, além de considerar as respostas do 

gabarito, haverá também a etapa de revisão das gravações registradas durante 

o período de prova, para análise e conferência das imagens e áudios captura-

dos, como verificação complementar. 

 

De acordo com o edital: 

Item 3.12 “O candidato deverá estar ciente de que ao se inscrever para o processo seletivo, autoriza a gravação 

e o armazenamento de suas imagens para monitoramento durante as provas e, também, para posterior verifica-

ção, e que a constatação de qualquer violação às regras estabelecidas neste edital poderá acarretar em desclas-

sificação e eliminação do certame a qualquer tempo. 

(...)  

Item 3.23. Caso identificada qualquer tipo de violação nas regras citadas neste edital, o candidato será desclas-

sificado e eliminado do presente processo seletivo a qualquer tempo”. 
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1. Primigesta de 21 anos, gestação a termo, sem intercorrências no acompanhamento pré-natal. Evolui para tra-

balho vaginal, dando à luz o bebê, que se apresenta hipotônico, pálido e com respiração irregular. Após clam-
peamento imediato do cordão umbilical e realização dos passos iniciais da estabilização (ou reanimação), o RN 
encontra-se em apneia e com F.C. = 50 bpm. Nessa situação clínica, qual a conduta imediata mais indicada? 

 
Ventilação com pressão positiva, em ar ambiente. 
X Intubação traqueal e massagem cardíaca externa. 
X Intubação traqueal e oxigênio suplementar a 100%. 
X Ventilação com pressão positiva e oxigênio conforme oximetria de pulso. 
X Oximetria de pulso e suporte pressórico farmacológico. 

 
2. Mãe traz à consulta seu filho de 5 anos preocupada com o ganho excessivo de peso. Refere que a criança se 

alimenta bem, mas tem preferência por doces, guloseimas e refrigerantes.  Frequenta escola pela manhã e à 
tarde fica em casa, brincando no celular e assistindo à televisão. Está em bom estado geral, com exame seg-
mentar sem alterações.          O índice de massa corporal (IMC) é de 20,4  (P = 29 kg e E = 119 cm). O gráfico 
de IMC pode ser analisado a seguir. 

 

 
 

Disponível em: Organização Mundial da Saúde. 

 
Sobre esta situação clínica, analise as alternativas e assinale a CORRETA. 

 
A criança está obesa e deverá ser orientada reeducação alimentar, atividade física regular e redução do tempo 
de tela. 
X A curva de IMC não permite firmar o diagnóstico de obesidade, já que faltam os dados de peso e altura 
anteriores. 
X A criança está com sobrepeso moderado e deve ser orientada a reduzir o consumo de carboidratos. 
X Deverá ser investigada para obesidade endógena, pois a curva de IMC começou a mudar após o terceiro ano 
de vida. 
X A criança tem obesidade grave e deverá iniciar dieta hipocalórica, juntamente com restrição do tempo de tela. 
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3. Lactente de 9 meses de idade é trazido à consulta por quadro de baixo ganho ponderal e irritabilidade. É ali-
mentado com cardápio familiar e leite de vaca. Não faz uso de medicamentos. Ao exame físico, apresenta-se 
pálido, com peso e estatura em score Z-2 da curva de crescimento padrão, sem outras alterações. Realizou os 
seguintes exames: 

 

Hemoglobina (g/dl) 8,2 

Hematócrito (%) 25 

Volume Corpuscular médio 

(VCM) 

68 

Hemoglob Corpuscular média 26 

Ferritina (µg/dl) 12 

Ferro sérico (µg/dl) 30 

 
Frente a esse quadro clínico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

O uso profilático de ferro, a partir dos 3 meses de idade, poderia ter prevenido esta condição. 
X Leite de vaca, suplementado com ácido fólico, pode prevenir a deficiência inicial de ferro. 
X O déficit pondero-estatural, associado a VCM baixo, pode sugerir anemia de Fanconi. 
X Déficit cognitivo pode ser evitado com o tratamento dietético com ferro hemínico.  
X É uma anemia hipocrômica, sendo a deficiência de ácido fólico a causa mais comum. 

 

 
4. Analise os quadros clínicos abaixo e a seguir assinale a alternativa que contém o CORRETO diagnóstico do 

caso     clínico descrito. 

 
Uma adolescente de 13 anos é levada a uma consulta por apresentar presença de tumefação em região do       
pescoço, sem outras queixas. Seu exame físico revelou Sinal de Forchheimer positivo. O diagnóstico é: Rubéola 
X Uma menina de 7 anos é levada ao médico por quadro de febre baixa, vesículas em língua, mucosa bucal, 
palato, orofaringe e também nas mãos e na planta do pé, que são muito doloridos. O diagnóstico é Doença de 
Kawasaki. 
X Um menino de 2 anos, há 7 dias, apresenta febre diária, irritabilidade, exantema polimórfico, artralgia, edema 
das mãos, hiperemia conjuntival bilateral não purulenta, fissuras labiais e linfadenomegalia cervical unilateral 
de 2 cm de diâmetro. O diagnóstico é: Síndrome mão pé boca pelo vírus coxsackie B. 
X Um lactente de 10 meses é levado à consulta com história de coriza e febre baixa há 3 dias. Há 2 dias, a 
coriza tornou-se purulenta e começou a apresentar edema bipalpebral, com secreção conjuntival purulento. Há 
1 dia  houve surgimento de rash difuso semelhante a queimadura e descamação nas regiões perioral, no pes-
coço e nas axilas. O diagnóstico é: Síndrome do Choque tóxico estreptocócico. 
X Uma menina de 6 anos aparece com exantema vermelho rubro na face, mais nítido nas bochechas. Em dois 
dias, as lesões de pele se estendem a tronco e membros, exibindo aspecto rendilhado. Afebril, ela relata artral-
gia e a erupção piora com exposição ao sol. O diagnóstico é: Doença de Filatov-Duckes. 

 

 
5. Um menino de 6 anos, previamente hígido, é levado ao Pronto Socorro com uma história de coriza e febre há 3 

dias e há 1 dia cefaleia intensa seguida de vários episódios de vômitos. Está desidratado, febril, prostrado e 
com rigidez de nuca. Após receber hidratação e antitérmico, é colhido um líquido cefalorraquidiano que demons-
tra: 287 células, 90% de polimorfonucleares, proteína de 39mg% e glicose de 52 mg%.  

 

Após internação, deve-se prescrever 
 

Sintomáticos. 
X Ceftriaxona. 
X Aciclovir. 
X Ceftriaxona e Aciclovir. 
X Ceftriaxona e Dexametasona. 
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6. Em uma crise de ASMA, a avaliação gasométrica pode auxiliar na identificação da gravidade. Considerando 
uma  evolução de crise asmática sem tratamento, o paciente apresentará em ordem crescente de gravidade 

 

Alcalose Respiratória / Hipoxemia e Alcalose Respiratória / Hipoxemia / Hipoxemia e Acidose Respiratória /         
Hipoxemia e Acidose Mista 
X Hipoxemia / Alcalose Respiratória / Hipoxemia e Alcalose Respiratória / Hipoxemia e Acidose Mista / Hipoxe-
mia e Acidose Respiratória 
X Hipoxemia e Alcalose Respiratória/ Alcalose Mista / Hipoxemia / Hipoxemia e Acidose Respiratória / Hipoxe-
mia  
X Hipoxemia / Hipoxemia e Acidose Mista / Hipoxemia e Alcalose Respiratória / Hipoxemia e Acidose Respira-
tória / Alcalose Respiratória 
X Alcalose Respiratória / Hipoxemia e Acidose Respiratória / Hipoxemia / Hipoxemia e Acidose Mista / Hipoxe-
mia e Alcalose Respiratória 

 
7. Em um plantão no Pronto Atendimento, você recebe este ECG de uma criança de 5 anos que está internada 

por diarreia. Qual o distúrbio metabólico que justifica a alteração nesse exame? 

 
Hipocalemia. 
X Acidemia. 
X Hipernatremia. 
X Hipercalemia. 
X Hipoglicemia. 

 
8. Uma criança de 2 anos foi admitida no pronto atendimento com quadro de vômitos, desidratação e abdome 

distendido. Foi realizado uma radiografia de abdome. Analise a figura a seguir e assinale qual o diagnóstico 
mais provável. 

 

 
 

Disponível em: 10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v4n4p102-107 Acesso em: 13/11/2020. 
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Suboclusão por Áscaris. 
X Invaginação Intestinal. 
X Tumoração. 
X Bridas de Delgado. 
X Megacólon. 

                  
9. Você está em uma Unidade Básica de Saúde e atende um paciente do sexo masculino, de 25 anos, assintomá-

tico, sem história de diagnóstico ou tratamento de qualquer doença nos últimos 5 anos, que traz resultados de 
exames     realizados durante avaliação para doação de sangue, que mostram os seguintes resultados: 

 
Sorologia anti HIV: Amostra não reagente 
Triagem para Sífilis: Quimioluminescência – Reagente 
                                    VDRL – Reagente, 1:8 
HbSAg – Não reagente 
Anti HbSAg – Reagente 
Anti HCV – Não reagente 
 
Frente a esses resultados, qual deve ser a interpretação CORRETA e orientação para o paciente? 

 
Diagnóstico de sífilis latente indeterminada – tratamento com Penicilina Benzatina 2.400.000 UI intra muscular 
1 vez por semana, por 3 semanas consecutivas; paciente imune à hepatite B. 
X Resultados falso positivo para sífilis; paciente imune à hepatite B. 
X Diagnóstico de sífilis terciária – tratamento com Penicilina Benzatina 2.400.000 UI intramuscular 1 vez por 
semana, por 3 semanas consecutivas; paciente infectado pelo vírus da hepatite B. 
X Resultados provavelmente falso positivos para sífilis, indicado complementação com exame fta-abs; paciente    
imune à hepatite B. 
X Diagnóstico de sífilis, indicado punção lombar para avaliar possibilidade de neurossífilis antes de definição do     
tratamento; paciente infectado pelo vírus da hepatite B. 

 
10. Você está trabalhando em uma unidade básica de saúde e atende um paciente do sexo masculino de 45 anos, 

previamente hígido, que está vivendo em situação de rua no último ano. Ele recebeu o diagnóstico de tubercu-
lose  pulmonar bacilífera, iniciando o tratamento com o esquema básico (Rifampicina + Isoniazida + Pirazina-
mida + Etambutol) há 4 semanas, com dose ajustada para o peso atual. Na consulta de hoje o paciente refere 
estar em curva de melhora clínica, afebril, com melhora parcial das queixas respiratórias, sem outras queixas. 
Ele traz exames laboratoriais que mostram os seguintes valores para a bioquímica hepática: 

 
Bilirrubina total e frações, Tempo de Atividade de Protrombina e Albumina sérica dentro dos limites da normalidade; 
TGO: 295 U/L  (Valor de referência: até 35 U/L) 
TGP: 360 U/m  (Valor de referência: até 55 U/L) 
 
Em relação à conduta a ser adotada frente ao caso apresentado, é CORRETO  

 
suspender o esquema básico até a normalização das transaminases (TGO e TGP), com posterior tentativa de    
reintrodução das medicações droga a droga. 
X suspender o esquema básico e encaminhar o paciente para a referência terciária. 
X diminuir a dose das medicações do esquema básico pela metade e reavaliar o paciente em 4 semanas. 
X manter o esquema básico nas doses habituais, pois a elevação assintomática das transaminases deve ser        
transitória, devendo ser reavaliada em 4 semanas. 
X substituir o esquema básico por esquema alternativo não hepatotóxico, composto por capreomicina, etambu-
tol e levofloxacino. 

 
11. Um paciente de 48 anos procura a unidade básica de saúde para orientações. Ele está preocupado pois seu 

pai faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 49 anos e teme que isso aconteça com ele também. Ele refere 
que fuma desde os 18 anos, mas que deseja parar só não sabe quando nem como fazer. Recentemente tem 
aumentado progressivamente sua carga tabágica, fumando agora quase uma carteira e meia por dia (30 cigar-
ros), tem fumado o primeiro cigarro logo que acorda e precisa sair do seu trabalho diversas vezes para fumar 
na rua. Ficou preocupado, pois recentemente apresentou uma fratura de membro inferior e ainda assim fumava 
enquanto estava acamado em   casa. Seu exame físico demonstra circunferência abdominal de 120cm, pressão 
arterial de 182x86 mmHg e frequência cardíaca de 92bpm.  
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Sobre o tabagismo, qual seria a etapa em que o paciente se encontra no seu estágio Motivacional e qual a terapia 
adequada? 

 
O paciente encontra-se do estágio de preparação e seu tratamento deve ser com terapia medicamentosa            
associada a terapia cognitivo comportamental. 
X O paciente encontra-se no estágio de pré-contemplação e deve ser abordado com orientação breve.  
X O paciente encontra-se no estágio de contemplação e deve receber abordagem com terapia cognitivo               
comportamental isolada. 
X O paciente encontra-se no estágio de contemplação e sua terapia deve ser com farmacoterapia isolada. 
X O paciente encontra-se no estágio de ação e seu tratamento deve ser com farmacoterapia dupla (vareniclina 
com Adesivo de Nicotina). 

 
12. Um paciente de 48 anos procura a unidade básica de saúde para orientações. Ele está preocupado pois seu 

pai  faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 49 anos e teme que isso aconteça com ele também. Ele refere 
que fuma desde os 18 anos, mas que deseja parar só não sabe quando nem como fazer. Recentemente tem 
aumentado progressivamente sua carga tabágica, fumando agora quase uma carteira e meia por dia (30 cigar-
ros), tem fumado o primeiro cigarro logo que acorda e precisa sair do seu trabalho diversas vezes para fumar 
na rua. Ficou preocupado, pois recentemente apresentou uma fratura de membro inferior e ainda assim fumava 
enquanto estava acamado em   casa. Seu exame físico demonstra circunferência abdominal de 120cm, pressão 
arterial de 182x86 mmHg e frequência cardíaca de 92bpm.  

 
O paciente retorna para uma reavaliação com os exames laboratoriais que demonstram: Glicemia de jejum=129 
mg/dL, Creatinina=1,36 mg/dL, Colesterol total=287 mg/dL, HDL=39 mg/dL, Trig=167 mg/dL. No exame físico, a 
pressão arterial encontra-se em 176x84mmHg. 
 
Sobre a abordagem desse paciente, assinale a alterativa CORRETA. 

 
O paciente deve receber terapia com estatina. 
X Está indicado a prescrição de AAS para prevenção primária. 
X A redução dos triglicérides com fibratos deve ser feita diante dos exames apresentados. 
X A fórmula de Friedwald para cálculo do LDL não pode ser empregada nesse caso devido ao valor dos trigli-
cérides. 
X O paciente já pode ser considerado portador de Diabetes devido aos valores apresentados na glicemia de 
jejum. 

 
13. Um paciente de 48 anos procura a unidade básica de saúde para orientações. Ele está preocupado pois seu 

pai faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 49 anos e teme que isso aconteça com ele também. Ele refere 
que fuma desde os 18 anos, mas que deseja parar só não sabe quando nem como fazer. Recentemente tem 
aumentado progressivamente sua carga tabágica, fumando agora quase uma carteira e meia por dia (30 cigar-
ros), tem fumado o primeiro cigarro logo que acorda e precisa sair do seu trabalho diversas vezes para fumar 
na rua. Ficou preocupado, pois recentemente apresentou uma fratura de membro inferior e ainda assim fumava 
enquanto estava acamado em   casa. Seu exame físico demonstra circunferência abdominal de 120cm, pressão 
arterial de 182x86 mmHg e frequência cardíaca de 92bpm.  

 
O paciente retorna para uma reavaliação com os exames laboratoriais que demonstram: Glicemia de jejum=129 
mg/dL, Creatinina=1,36 mg/dL, Colesterol total=287 mg/dL, HDL=39 mg/dL, Trig=167 mg/dL. No exame físico, a 
pressão arterial encontra-se em 176x84mmHg. 

 
Considerando as drogas disponíveis no sistema público de saúde, qual seria a terapia farmacológica inicial ideal 
para a hipertensão desse paciente? 

 
Enalapril associado a Anlodipino. 
X Hidroclorotiazida associado a Atenolol. 
X Losartana associado a Atenolol. 
X Enalapril em monoterapia. 
X Hidroclorotiazida em monoterapia. 
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14. No dia 07/11/2020, o boletim epidemiológico do Governo do Estado do Paraná trazia as seguintes informações 
a     respeito dos números da COVID-19. 
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Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_07_11_2020_.pdf  
Acesso em: 15/11/2020. 

 

Sobre a interpretação desses dados, assinale a alternativa CORRETA. 

 

O risco relativo de morte é maior entre os homens do que entre as mulheres. 
X A mortalidade por COVID-19 no Estado do Paraná na data de divulgação do Boletim era de 2,4%. 
X A Média Móvel de óbitos é calculada pelo número de óbitos em um dia dividido pelo número total de casos. 
X No dia do boletim, o número de casos ativos no Estado era de 566. 
X A curva de casos acumulados é ascendente, o que é preocupante, pois o esperado, caso as políticas de 
distanciamento social estivessem sendo seguidas, seria uma curva descendente. 

 
15. Na revisão sistemática “Effect of hydroxychloroquine with or without azithromycin on the mortality of coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) patients: a systematic review and meta-analysis” publicada por Fiolet et al. na revista 
Clinical Microbiology and Infection em agosto de 2020, foi apresentado o seguinte resumo: 

 

Introdução: A hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem azitromicina foram amplamente promovidas para tratar a 
doença coronavírus 2019 (COVID-19) após efeitos antivirais in vitro precoces contra a síndrome respiratória aguda 
grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). 
Objetivo: O objetivo desta revisão sistemática e meta-análise foi avaliar se a cloroquina ou hidroxicloroquina com 
ou sem azitromicina diminuiu a mortalidade de COVID-19 em comparação com o padrão de atendimento. 
Bases de dados: PubMed, Web of Science, Embase Cochrane Library, Google Scholar e MedRxiv foram pesquisa-
dos até 25 de julho de 2020. 
Critérios de elegibilidade dos estudos: Incluímos estudos publicados e não publicados comparando a taxa de mor-
talidade entre pacientes tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina e pacientes tratados 
com tratamento padrão. 
Participantes: Pacientes de 18 anos ou mais com COVID-19 confirmado. 
Intervenções: Cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_07_11_2020_.pdf


 

            Residência Médica – HUC/HSCMC/HMSB – Edital n° 09/2020 
Pág. 9/28 

 

 

Métodos: Os tamanhos de efeito foram combinados usando um modelo de efeitos aleatórios. As análises de múlti-
plos subgrupos foram conduzidas para avaliar a segurança do medicamento. 
Resultados: A busca inicial resultou em 839 artigos, dos quais 29 atenderam aos nossos critérios de inclusão. Todos 
os estudos exceto um foram realizados em pacientes hospitalizados e avaliaram os efeitos da hidroxicloroquina com 
ou sem azitromicina. Entre os 29 artigos, três eram ensaios clínicos randomizados, um era um ensaio não randomi-
zado e 25 eram estudos observacionais, incluindo 11 com risco crítico de viés e 14 com risco grave ou moderado 
de viés. Depois de excluir estudos com risco crítico de viés, a meta-análise incluiu 11 932 participantes para o grupo 
da hidroxicloroquina, 8081 para a hidroxicloroquina com grupo azitromicina e 12 930 para o grupo controle. A hidro-
xicloroquina não foi significativamente associada à mortalidade: risco relativo (RR) 0.83 (IC 95% 0.65-1.06, n = 17 
estudos) para todos os estudos e RR = 1,09 (IC 95% 0.97 e 1.24, n =3 estudos) para ensaios clínicos randomizados. 
Hidroxicloroquina com azitromicina foi associada a um aumento da mortalidade RR = 1.27 ( IC 95% 1.04-1.54 n = 7 
estudos). Resultados semelhantes foram encontrados com uma meta-análise bayesiana. 
 
A tabela 1 do artigo representada a seguir reporta os resultados reunidos para risco relativo e risco diferencial das 
terapias estudadas em óbito de pacientes hospitalizados com COVID 19. São corretas as seguintes afirmações a 
respeito da análise das informações apresentadas. 

 

 
 

 
1- Considerando tanto risco relativo, quanto risco diferencial dos estudos reunidos, em qualquer um dos tratamen-

tos estudados, não houve associação significativa com o desfecho óbito por qualquer causa. 

2- Considerando todos os estudos que compararam a hidroxicloroquina associada a azitromicina versus terapia 

usual, atribuiu-se 7% óbitos adicionais (podendo variar de 1% a 14%) à hidroxicloroquina associada a azitromi-

cina, com resultado influenciado por estudos não randomizados. 

3- Considerando a comparação hidroxicloroquina versus terapia usual, os resultados de estudos randomizados 

até aquela data indicavam associação significativa a óbitos em pacientes internados por COVID 19. 

 

A afirmativa 2 está correta. 
X A afirmativa 1 está correta. 
X A afirmativa 3 está correta. 
X As afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
X Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 

16. O estudo " Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report”, publicado no New 
England Journal of Medicine pelo RECOVERY Collaborative Group em julho de 2020, traz o seguinte resumo: 

 
Introdução- A doença por coronavírus 2019 (Covid-19) está associada a danos pulmonares difusos. Glicocorticoides 
podem modular a lesão pulmonar mediada por inflamação e, assim, reduzir a progressão para insuficiência respi-
ratória e morte. 
Métodos - Neste ensaio clínico controlado e aberto, comparando uma gama de tratamentos possíveis em pacientes 
que foram hospitalizados com Covid-19, os pacientes foram aleatoriamente designados para receber dexametasona 
oral ou intravenosa (em uma dose de 6 mg uma vez ao dia) por até 10 dias ou para receber cuidados habituais. O 
desfecho primário foi a mortalidade em 28 dias. Aqui, relatamos os resultados preliminares dessa comparação. 

Estudos randomizados 1 0.64 (0.18- 2.24)  -9% (-21% a +32%)

Desfecho: Óbito por qualquer 

causa

Todos os estudos 7 1.27 (1.04 - 1.54)  + 7% ( + 1% a +14%)

Estudos não randomizados 6 1.29 (1.06-1.58)  + 7.5% ( + 1.6% a + 15%)

Estudos randomizados 3 1.09 (0.97-1.24)  + 2.3% ( - 0.8% a + 6.2%)

Hidroxicloroquina com azitromicina

Todos os estudos 17 0.83 (0.65-1.06)  - 4.4 %( -9% a +1.5%)

Estudos não randomizados 14 0.79 (0.60-1.04)  + 5.5% ( -10% a + 1%)

Tabela 1- Risco relativo e risco diferencial para mortalidade associada com hidroxicloroquina com e sem azitromicina, 

assumindo a taxa de mortalidade intrahospitalar do Reino Unido de 26% de acordo com a corte ISARIC WHO CCP- UK

Risco relativo  

metanalisado(IC 95%)

Risco diferencial 

metanalisado (IC 95%)
Número de estudos

Apenas Hidroxicloroquina
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Resultados - Um total de 2.104 pacientes foram designados para receber dexametasona e 4321 para receber cui-
dados usuais. No geral, 482 pacientes (22,9%) no grupo de dexametasona e 
1110 pacientes (25,7%) no grupo de tratamento usual morreram dentro de 28 dias após a randomização (razão da 
taxa ajustada para idade, 0,83; intervalo de confiança de 95% [IC], 0,75 a 0,93; p <0,001). As diferenças proporcio-
nais e absolutas entre os grupos na mortalidade 
variaram consideravelmente de acordo com o nível de suporte respiratório que os pacientes 
estavam recebendo no momento da randomização. No grupo de dexametasona, a incidência 
de morte foi menor do que no grupo de tratamento usual entre os pacientes que receberam 
ventilação mecânica invasiva (29,3% vs. 41,4%; taxa de razão, 0,64; IC de 95%, 0,51 
a 0,81) e entre aqueles que recebem oxigênio sem ventilação mecânica invasiva 
(23,3% vs. 26,2%; razão de taxa, 0,82; IC 95%, 0,72 a 0,94), mas não entre aqueles que 
não estavam recebendo suporte respiratório na randomização (17,8% vs. 14,0%; razão de taxas, 
1,19; IC de 95%, 0,91 a 1,55). 
 
Conclusões Em pacientes hospitalizados com Covid-19, o uso de dexametasona resultou em menor mortalidade de 
28 dias entre aqueles que estavam recebendo ventilação mecânica invasiva ou oxigênio na randomização, mas não 
entre aqueles que não receberam 
suporte ventilatório. 
 
Com base nos dados reportados, o número de pacientes tratados para evitar um evento de desfecho primário entre 
os pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva é de aproximadamente 

 

8 
X 35 
X 175 
X 12 
X 26 
 

 
17. Paciente de 55 anos vem à consulta queixando-se de desconforto mamário, percebido há 3 meses. Acha que 

sente algo diferente na mama direita. Relata também calorões em tórax superior, cabeça e pescoço, além da 
sensação de calores em regiões palmares e plantares, associados a sudorese intensa. Chega a acordar à noite 
várias vezes devido ao incômodo. 

 
Última menstruação há 6 meses. 
Menarca aos 12 anos. Sexarca aos 18 anos. Parceiro sexual eventual, não usa preservativo tanto para sexo vaginal 
ou anal. 
HAS, em uso de losartana, com bom controle pressórico.  
Nega doenças na família. 
Ao exame físico: há nódulo em quadrante superior lateral da mama direita com cerca de 1,5 cm. Axilas sem linfo-
nodomegalia e sem descarga papilar. 
Há atrofia genital, sendo realizada coleta de citologia para rastreamento do câncer do colo uterino. 
Foi solicitada mamografia, além de sorologias para ISTs. 
Ela retorna com o resultado dos exames: 
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Disponível em: Felchner, PCZF. Mamografia, arquivo pessoal. 

 

O laudo da mamografia classifica o exame como BIRADS 2. 

 
Assinale a alternativa CORRETA com relação à abordagem dessa paciente. 

 

Deve ser indicada ultrassonografia de mamas. 
X A paciente deve ser encaminhada para core biopsy dos nódulos mostrados pela mamografia. 
X Deve ser indicada biópsia estereotáxica das calcificações. 
X A mamografia indica achados provavelmente benignos e deve-se repetir a mamografia em 2 anos. 
X Deve ser indicada PAAF do nódulo indicado na mamografia. 

 

 
18. Paciente de 55 anos vem à consulta queixando-se de desconforto mamário, percebido há 3 meses. Acha que 

sente algo diferente na mama direita. Relata também calorões em tórax superior, cabeça e pescoço, além da 
sensação de calores em regiões palmares e plantares, associados a sudorese intensa. Chega a acordar à noite 
várias vezes devido ao incômodo. 
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Última menstruação há 6 meses. 
Menarca aos 12 anos. Sexarca aos 18 anos. Parceiro sexual eventual, não usa preservativo tanto para sexo vaginal 
ou anal. 
HAS, em uso de losartana, com bom controle pressórico.  
Nega doenças na família. 
Ao exame físico: há nódulo em quadrante superior lateral da mama direita com cerca de 1,5 cm. Axilas sem linfo-
nodomegalia e sem descarga papilar. 
Há atrofia genital, sendo realizada coleta de citologia para rastreamento do câncer do colo uterino. 
Foi solicitada mamografia, além de sorologias para ISTs. 
Ela retorna com o resultado dos exames: 

 

 
Disponível em: Felchner, PCZF. Mamografia, arquivo pessoal. 

 

O laudo da mamografia classifica o exame como BIRADS 2. 

 
Para essa paciente, assinale a alternativa CORRETA. 
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A paciente poderá usar terapia hormonal desde que excluída neoplasia mamária. 
X Está indicada para a paciente a terapia hormonal estrogênica tópica (vaginal) para melhora dos sintomas 
vasomotores. 
X Se citopatológico normal, ela estará dispensada do rastreamento após os 60 anos de acordo com as diretrizes 
do Ministério da Saúde. 
X O uso de estrogênio e prosterona está contra indicado devido às múltiplas calcificações na mamografia. 
X O uso de fitoterápicos, como a Cimicifuga racemosa, são as opções mais seguras e eficazes para o tratamento 
dos sintomas climatéricos. 
 
 

19. Paciente de 27 anos vem para consulta relatando que tem apresentado corrimento com odor fétido, há cerca 
de 1 mês. Tem relacionamento sexual com parceiros que encontra com a ajuda de um aplicativo, usando pre-
servativo com alguns deles.  

 
Menarca aos 11 anos, Sexarca aos 15 anos. Ciclos menstruais a cada 26 dias, com 5 dias de sangramento.  
Nega doenças ou uso de medicamentos. 
Nega DSTs prévias.  
Ao exame: Abdome globoso, flácido, indolor à palpação, sem massas ou visceromegalias palpáveis.  
Genitais externos com achado da figura, tendo a lesão bordo endurecido e sendo indolor. 

  

 
Disponível em: Álbum seriado das ISR – material de apoio para profissionais de saúde. Ministério da saúde. Secretaria da Vigilância em Saúde. 

Departamento de DST, Aids e Hepatites virais. Brasília -DF, 2016. 

  
Especular normal. Toque vaginal normal. 
 
 
Ela traz exame realizado há 2 meses:  
 
Citopatológico com o seguinte resultado:  
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Com base nesse exame citopatológico, assinale a alternativa CORRETA de acordo com as diretrizes Brasileiras de 
Rastreamento de câncer de colo uterino. 
 

Deve-se encaminhar para colposcopia imediatamente. 
X Deve-se indicar tratamento com metronidazol imediatamente. 
X Deve-se indicar repetir o exame após o tratamento da vaginose bacteriana. 
X Deve-se indicar repetir o exame em 6 meses. 
X Deve-se indicar exérese da zona de transformação. 

 
20. Paciente de 27 anos vem para consulta relatando que tem apresentado corrimento com odor fétido, há cerca 

de 1 mês. Tem relacionamento sexual com parceiros que encontra com a ajuda de um aplicativo, usando pre-
servativo com alguns deles.  

 
Menarca aos 11 anos, Sexarca aos 15 anos. Ciclos menstruais a cada 26 dias, com 5 dias de sangramento.  
Nega doenças ou uso de medicamentos. 
Nega DSTs prévias.  
Ao exame: Abdome globoso, flácido, indolor à palpação, sem massas ou visceromegalias palpáveis.  
Genitais externos com achado da figura, tendo a lesão bordo endurecido e sendo indolor. 

  

 
Disponível em: Álbum seriado das ISR – material de apoio para profissionais de saúde. Ministério da saúde. Secretaria da Vigilância em Saúde. 

Departamento de DST, Aids e Hepatites virais. Brasília -DF, 2016. 

  
Especular normal. Toque vaginal normal. 
 
 
Ela traz exame realizado há 2 meses:  
 
Citopatológico com o seguinte resultado:  

 
 

Ainda sobre essa paciente, é CORRETO afirmar que 
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tem-se a indicação de tratamento com penicilina benzatina para a paciente e parceiro sexual. 
X se laboratório disponível, indica-se o RPR para pesquisa da infeção por Haemophilus ducreyi. 
X deve-se indicar uso de preservativo e contracepção hormonal, estando o DIU absolutamente contra indicado 
devido à exposição a ISTs. 
X não há necessidade de solicitar nenhum exame complementar fora a colposcopia. 
X a lesão vulvar é típica de cancroide e está indicado o tratamento com azitromicina 
 
 

21. Primigesta de 18 anos, com 8 semanas de idade gestacional cronológica vem para primeira consulta de pré-
natal com seus exames de rotina do primeiro trimestre. Relata náuseas eventuais, sem vômitos. Nega queixas 
urinárias ou corrimento. 

 
Ao exame: bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, afebril.  
PA: 100/60 mmHg. Peso: 63,2Kg. Estatura: 1,60m. IMC: Ausculta torácica normal. Mamas normais. Abdome flácido, 
indolor, útero não palpável. 
Genitais externos normais. Especular normal.  
Exames laboratoriais mostram Hemoglobina: 12,5 g/dL, leucócitos: 8.500/mm3, plaquetas: 200.000/ mm3, Quimiolu-
minescência para sífilis não reagente. Sorologia para toxoplasmose com IgM e Ig G reagentes, com avidez para 
IgG forte. Glicemia de 91 mg/dL. Parcial de Urina normal. Urocultura: E.coli 50.000 UFC/ml. Tipagem sanguínea O, 
Rh positivo, HIV negativo, TSH: 0,91 um/L. Ausência de hemoglobinas variantes. Anti-HCV negativo, HBSAG ne-
gativo 

 
Para essa paciente, é CORRETO afirmar, seguindo-se o protocolo da Rede Mãe Curitibana 2020, que 

 

a infecção por toxoplasmose é prévia à gestação e a paciente é classificada como tendo gestação de baixo 
risco. 
X deve-se fazer o tratamento de infecção do trato urinário, estando contra indicado o uso de Sulfametoxazol e 
Trimetoprim. 
X trata-se de gestação de alto risco e deve ser encaminhada para ambulatório especializado. 
X deve ser indicado o uso de ácido fólico 5 mg para prevenção de defeitos do tubo neural. 
X se nessa consulta não for conseguido fazer a ausculta do batimento cardíaco fetal, deve-se encaminhar para 
a maternidade de referência. 
 
 

22.  A paciente faz retorno de rotina, agora com 29 semanas e traz exames realizados na semana anterior. Ao 
exame: PA: 100/70 mmHg, Peso: 75,9 kg. Altura uterina de 29 cm. Hb: 11,5 g/dl Parcial de urina normal. Uro-
cultura negativa. Rastreamento para sífilis negativo, Teste oral de tolerância à glicose: em jejum: 92mg/dl; após 
1 hora: 160mg/dl, após 2 horas: 152mg/dl. 
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                                        Disponível em: Carteirinha Pré-Natal da Prefeitura: CURI-
TIBA.  Carteirinha de pré-natal da família Curitibana. Rede Mãe Curitibana vale a vid. Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. 

 

 
É CORRETO afirmar, de acordo com o protocolo Mãe Curitibana 2020, que 

 

o teste oral de tolerância à glicose mostrou que a paciente tem diabetes gestacional, devendo ser encaminhada 
para alto risco. 
X o ganho de peso da paciente foi adequado, estando dentro da faixa de peso adequado para a idade gestaci-
onal. 
X o crescimento da altura uterina está adequado para a idade gestacional de 29 semanas. 
X a paciente está com anemia, devendo receber e prescrição de sulfato ferroso 240 mg de ferro elementar por 
dia. 
X está indicado o uso de insulina para esta paciente, com início imediato, para controle dos níveis glicêmicos. 
 
 

23. Gestante de 32 anos, GIV, PIII (partos hospitalares, pré-natais e partos sem intercorrências) apresenta-se refe-
rindo que apresentou sangramento via vaginal, estando com 12 semanas de gestação pela cronologia. Seus 
exames laboratoriais do primeiro trimestre são normais. Ao exame: Normocorada, PA: 110/66 mmHg, Pulso 84, 
FC: 84. Altura uterina: 8 cm. Batimento cardíaco fetal não detectado ao doptone. Exame especular mostra pe-
quena quantidade de sangue escuro, sem sangramento ativo. Colo e vagina sem lesões. Colo longo, grosso, 
posterior e impérvio. É solicitado ultrassonografia para avaliação que mostra gestação compatível com 12 se-
manas, batimentos cardíacos fetais presentes e normais para a idade gestacional, assim como a morfologia, 
saco gestacional regular, mas com descolamento subcoriônico que corresponde a 10% do saco gestacional. 
Colo uterino fechado medindo 35 mm de comprimento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

Trata-se de ameaça de abortamento e a conduta é expectante, mantendo as consultas de pré-natal de acordo 
com o protocolo. 
X Trata-se de abortamento em curso, visto que há descolamento subcoriônico, o que eleva a taxa de aborta-
mento para taxas próximas a 90%. 
X Se a paciente tiver sangue Rh negativo e coombs indireto reagente está indicada imunoglobulina anti-Rh. 
X A paciente deve ser encaminhada para o alto risco, conforme o protocolo mãe Curitibana 2020. 
X O quadro é de descolamento prematuro de placenta, sendo indicado o uso de progesterona via oral ou via 
vaginal. 
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24. Gestante de 32 anos, GIV, PIII (partos hospitalares, pré-natais e partos sem intercorrências) apresenta-se refe-

rindo que apresentou sangramento via vaginal, estando com 12 semanas de gestação pela cronologia. Seus 
exames laboratoriais do primeiro trimestre são normais. Ao exame: Normocorada, PA: 110/66 mmHg, Pulso 84, 
FC: 84. Altura uterina: 8 cm. Batimento cardíaco fetal não detectado ao doptone. Exame especular mostra pe-
quena quantidade de sangue escuro, sem sangramento ativo. Colo e vagina sem lesões. Colo longo, grosso, 
posterior e impérvio. É solicitado ultrassonografia para avaliação que mostra gestação compatível com 12 se-
manas, batimentos cardíacos fetais presentes e normais para a idade gestacional, assim como a morfologia, 
saco gestacional regular, mas com descolamento subcoriônico que corresponde a 10% do saco gestacional. 
Colo uterino fechado medindo 35 mm de comprimento. 

 
A paciente retorna com 32 semanas com queixa de dor tipo cólica em baixo ventre acompanhada de sensação de 
endurecimento abdominal intermitente. Estava assintomática até há 2 dias, negando queixas urinárias, perda de 
sangue ou líquido via vaginal ou corrimento. Ela traz exames de rotina do segundo trimestre feitos com 28 semanas 
que não foram ainda vistos pelo médico: TOTG: normal. Quimioluminescência positiva para sífilis, RPR 1:1. Hemo-
grama normal. Parcial de urina com esterase leucocitária aumentada e bacteriúria moderada. Urocultura: Strepto-
coccus agalactiae acima de 100.000 UFC/ml. 

 
Citopatológico:  

 
 
Ao exame: PA: 112/76 mmHg, FC: 88, temperatura: 36,3oC, manobra de Giordano negativa dinâmica uterina de 2 
contrações de 40 segundos em 10 minutos, como colo amolecido, médio, médio, posterior, pérvio para 3 cm, bolsa 
íntegra. 

 
Assinale a alternativa CORRETA para essa paciente. 

 

Está indicado internamento para tocólise, monitorização da vitalidade fetal e das contrações uterinas, corticote-
rapia e tratamento de infeção urinária. 
X Deve-se aguardar o antibiograma para direcionar o tratamento da infeção urinária. 
X A paciente deveria ter sido tratada da vaginose bacteriana diagnosticada pelo exame citopatológico, o que 
evitaria o parto prematuro. 
X Os exames laboratoriais indicam um resultado falso positivo para sífilis pois o RPR foi de somente 1:1, não 
havendo necessidade de tratamento. 
X O exame citopatológico não apresenta representatividade da zona de transformação pois na gestação é con-
traindicada a coleta com escova endocervical. 

 
25. Paciente masculino, 73 anos, apresenta-se para consulta ambulatorial com objetivo de avaliar fadiga aos esfor-

ços. Teve medida de pressão arterial elevada há 7 dias (171X 100 mmHg aferido por enfermeiro). É diabético, 
hipertenso e portador de dislipidemia não tratada. Ao exame, encontra-se com pressão arterial de 175X112 
mmHg, FC média de 98 bpm, circunferência abdominal de 114 cm, bulhas persistentemente arrítmicas normo-
fonéticas e pulmões limpos. 

 
 

Sobre o caso anterior, é CORRETO afirmar que 

 
trata-se de portador de síndrome metabólica. 
X o paciente deve receber orientações de mudança de estilo de vida e monoterapia para tratamento da hiper-
tensão arterial. 
X diante da arritmia percebida, devemos iniciar a prescrição de amiodarona. 
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X dentre as mudanças de estilo de vida orientadas, a ingestão diária de gorduras saturadas deve ser encorajada. 
X trata-se de hipertensão estágio I de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão. 

 
 
26. Paciente masculino, 73 anos, apresenta-se para consulta ambulatorial com objetivo de avaliar fadiga aos esfor-

ços. Teve medida de pressão arterial elevada há 7 dias (171X 100 mmHg aferido por enfermeiro). É diabético, 
hipertenso e portador de dislipidemia não tratada. Ao exame, encontra-se com pressão arterial de 175X112 
mmHg, FC média de 98 bpm, circunferência abdominal de 114 cm, bulhas persistentemente arrítmicas normo-
fonéticas e pulmões limpos. 

 
O eletrocardiograma do paciente apresenta-se abaixo.  

 

 
Disponível em: https://litf.com/ Acesso em: 13/11/2020. 

 

 
Diante dessa informação, é CORRETO afirmar que 

 
o ecocardiograma transesofágico é superior ao transtorácico para avaliação de presença de trombos atriais 
nessa condição. 
X aspirina é preferível à anticoagulação nesse caso, diante das informações ofertadas. 
X deve-se iniciar betabloqueador visando um controle de frequência cardíaca inferior a 70bpm. 
X a presença de átrio esquerdo aumentado em qualquer dimensão contraindica a cardioversão em qualquer 
tempo. 
X seu eletrocardiograma apresenta onda p de múltiplas morfologias. 
 
 
 

27. Paciente de 78 anos com histórico de insuficiência cardíaca, em tratamento irregular, é admitido no pronto 
socorro com quadro de dispneia. Os familiares informam que ele não vem utilizando adequadamente a medica-
ção e tem constantemente abusado na ingesta de sódio. Na sua avaliação, encontra-se dispneico, com crepi-
tações em pulmão bilateral e com frequência respiratória de 28 ipm. Sua Pressão Arterial é de 114x72mmHg e 
com frequência cardíaca de 78bpm, suas extremidades estão bem perfundidas e seus membros inferiores com 
edema ++/IV, sem outras alterações. Você realiza um exame de ultrassonografia a beira leito e visualiza a 
imagem a seguir em 4 quadrantes: 

 

https://litf.com/
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Disponível em: World J Radiol 2014 Junh 28;6(6):230-7 

 
Qual achado podemos visualizar? 

 
Presença de Linhas B.  
X Presença de Linhas A. 
X Presença de Linhas C. 
X Presença de Deslizamento Pleural. 
X Presença de Líquido Livre Pleural. 

 

 

 
28. Paciente de 78 anos com histórico de insuficiência cardíaca, em tratamento irregular, é admitido no pronto 

socorro com quadro de dispneia. Os familiares informam que ele não vem utilizando adequadamente a medica-
ção e tem constantemente abusado na ingesta de sódio. Na sua avaliação, encontra-se dispneico, com crepi-
tações em pulmão bilateral e com frequência respiratória de 28 ipm. Sua Pressão Arterial é de 114x72mmHg e 
com frequência cardíaca de 78bpm, suas extremidades estão bem perfundidas e seus membros inferiores com 
edema ++/IV, sem outras alterações. Você realiza um exame de ultrassonografia a beira leito e visualiza a 
imagem a seguir em 4 quadrantes: 
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Disponível em: World J Radiol 2014 Junh 28;6(6):230-7 

 

 
Qual seria a melhor forma de realizar o manejo inicial do paciente anterior? 

 
Iniciar diurético (furosemida) associado a vasodilatador (nitroglicerina). 
X Indicar apenas diurético (furosemida) de modo isolado. 
X Iniciar diurético (furosemida) associados a droga inotrópica (Dobutamina). 
X Iniciar inotrópico (dobutamina) de modo isolado. 
X Iniciar diurético (furosemida), vasodilatador (nitroglicerina) e inotrópico (dobutamina) em associação. 

 
29. Paciente de 72 anos, portador de Hipertensão Arterial, Diabetes e DPOC tabágico procura o PS do Hospital 

Universitário Cajuru com queixa de piora da dispneia e aumento do volume do escarro, que passou a ser mais 
esverdeado. Fazia uso de Enalapril 10mg a cada 12 horas, Metformina 1g 2 vezes ao dia e de Formoterol 12mcg 
+ Budesonida 400mcg inalado 2 vezes ao dia. Ao exame físico, o paciente apresenta-se em Regular Estado 
Geral, com uma frequência respiratória de 26 ipm, saturação de oxigênio de 86% em ar ambiente, com pressão 
arterial de 160x100mmHg e na ausculta pulmonar apresentava sibilância difusa associada a estertores grossos. 

 
Sobre o manejo da condição apresentada, assinale a alternativa CORRETA.  

 
O oxigênio suplementar deve ser oferecido com máscara de Venturi, a fim de atingir um alvo de saturação entre 
88 % e 92%. 
X Está indicado o uso de aminofilina por via intravenosa. 
X O suporte ventilatório para o paciente deve ser realizado utilizando máscara com reservatório, a fim de ofertar 
FiO2 máxima. 
X A ventilação não invasiva pode ser indicada, no entanto, seu benefício é apenas sintomático, não afetando 
sobrevida nem duração do internamento. 
X Para prevenir a readmissão, os pacientes devem receber corticoesteroides no momento da alta e manter por 
pelo menos 14 dias. 

 
30. Paciente de 72 anos, portador de Hipertensão Arterial, Diabetes e DPOC tabágico procura o PS do Hospital 

Universitário Cajuru com queixa de piora da dispneia e aumento do volume do escarro, que passou a ser mais 
esverdeado. Fazia uso de Enalapril 10mg a cada 12 horas, Metformina 1g 2 vezes ao dia e de Formoterol 12mcg 
+ Budesonida 400mcg inalado 2 vezes ao dia. Ao exame físico, o paciente apresenta-se em Regular Estado 
Geral, com uma frequência respiratória de 26 ipm, saturação de oxigênio de 86% em ar ambiente, com pressão 
arterial de 160x100mmHg e na ausculta pulmonar apresentava sibilância difusa associada a estertores grossos. 
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Após o controle do quadro agudo, o paciente anterior está internado na enfermaria do Hospital. Durante o interna-
mento, ele apresentou glicose de jejum de 192 mg/dL e uma Hemoglobina Glicada de 7,2. Como você realizaria o 
controle glicêmico desse paciente? 

 
Devemos suspender a metformina e iniciar esquema utilizando insulina basal, visando uma meta de glicemia 
entre 140 e 180mg/dL. 
X Devemos manter a metformina e iniciar esquema utilizando insulina correcional, de acordo com a glicemia 
capilar pós-prandial do paciente, visando uma meta de glicemia menor que 140 mg/dL. 
X Devemos suspender a metformina e iniciar esquema utilizando insulina correcional de acordo com as glice-
mias capilares do paciente, que devem ser realizadas de 6 em 6 horas, visando uma meta de glicemia entre 
140 e 180mg/dL. 
X Devemos suspender a metformina e iniciar esquema utilizando insulina basal, visando uma meta de glicemia 
visando uma meta de glicemia menor que 140 mg/dL. 
X Devemos manter a metformina e iniciar esquema utilizando insulina correcional, de acordo com a glicemia 
capilar pós-prandial do paciente, visando uma meta de glicemia entre 140 e 180mg/dL. 

 
31. Um paciente de 28 anos é admitido no pronto atendimento do Hospital Universitário Cajuru trazido por familiares 

após ter ingerido grande quantidade de medicamentos, em torno de 20 comprimidos de amitriptilina. A ingestão 
ocorreu há 3 horas. No momento, o paciente apresenta-se confuso, Escala de Coma de Glasgow de 7, com 
sinais de desidratação. A sua temperatura é de 38ºC, Frequência Respiratória de 22ipm, frequência cardíaca 
de 110bpm e pressão arterial de 110x60 mmHg. No exame físico, percebemos pupilas midriáticas. Seu eletro-
cardiograma demonstra um alargamento do QRS e do intervalo QT. 

 

Qual seria a sua conduta? 

 
A infusão de bicarbonato de sódio na dose de 1meq/kg pode ser útil para esse paciente, visando a prevenção 
de arritmias mais graves. 
X A lavagem gástrica e infusão de carvão ativado devem ser a primeira conduta a ser realizada para esse 
paciente. 
X Em caso de crise convulsiva, deve-se evitar o uso de benzodiazepínicos. 
X A terapia mais eficaz para os casos graves é a retirada da droga de circulação por meio de hemodiálise. 
X Uma terapia eficaz para o manejo do rebaixamento do nível de consciência do paciente seria o uso de Flu-
mazenil. 

 
32. Um paciente de 28 anos é admitido no pronto atendimento do Hospital Universitário Cajuru trazido por familiares 

após ter ingerido grande quantidade de medicamentos, em torno de 20 comprimidos de amitriptilina. A ingestão 
ocorreu há 3 horas. No momento, o paciente apresenta-se confuso, Escala de Coma de Glasgow de 7, com 
sinais de desidratação. A sua temperatura é de 38ºC, Frequência Respiratória de 22ipm, frequência cardíaca 
de 110bpm e pressão arterial de 110x60 mmHg. No exame físico, percebemos pupilas midriáticas. Seu eletro-
cardiograma demonstra um alargamento do QRS e do intervalo QT. 

 
Alguns minutos após o inicio o tratamento, o paciente anterior evolui com queda expressiva da pressão arterial, 
agora com PA de 70x30 mmHg e com frequência cardíaca de 180bpm. No monitor, visualizamos o traçado a seguir. 

 

 
Disponível em: http://acls-algorithms.com/ Acesso em 15/11/2020. 

 
Qual seria a sua conduta imediata? 

 
Realizar cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. 
X Realizar Amiodarona na dose de 150mg por via intravenosa com infusão em 10 minutos. 
X Realizar desfibrilação ventricular imediatamente. 
X Infundir Amiodarona na dose de 300mg por via intravenosa em bolus. 
X Aplicar sulfato de magnésio na dose de 1g por via intravenosa. 
 

http://acls-algorithms.com/
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33. Paciente de 76 anos, sexo masculino, com história de trauma craniano há 2 dias (bateu cabeça no batente da 
porta do carro quando dele saía), foi trazido à Unidade de Emergência por seus familiares por apresentar, há 3 
horas, dor de cabeça de forte intensidade, acompanhada de confusão mental (desorientou-se em casa, ficou 
agitado, não reconheceu sua esposa), seguido de crise convulsiva sem recuperação do nível de consciência.  
No exame clínico, foi notada hipertensão arterial (180x120 mmHg), Glasgow 7, anisocoria a direita. Possui 
história prévia de infarto do miocárdio há 4 meses, em uso de AAS e clopidogrel. Foi realizado tomografia no 
pronto socorro, após sedação e intubação orotraqueal em sequência rápida. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Qual o achado na imagem? 

 
Hematoma subdural. 
X Hematoma extradural. 
X Hemorragia subaracnoide. 
X Glioblastoma mutiforme. 
X Higroma cístico cerebral. 

 
34. Paciente de 76 anos, sexo masculino, com história de trauma craniano há 2 dias (bateu cabeça no batente da 

porta do carro quando dele saía), foi trazido à Unidade de Emergência por seus familiares por apresentar, há 3 
horas, dor de cabeça de forte intensidade, acompanhada de confusão mental (desorientou-se em casa, ficou 
agitado, não reconheceu sua esposa), seguido de crise convulsiva sem recuperação do nível de consciência.  
No exame clínico, foi notada hipertensão arterial (180x120 mmHg), Glasgow 7, anisocoria a direita. Possui 
história prévia de infarto do miocárdio há 4 meses, em uso de AAS e clopidogrel. Foi realizado tomografia no 
pronto socorro, após sedação e intubação orotraqueal em sequência rápida. 
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Fonte: Acervo pessoal 

 

 
Qual a medida clínica mais adequada a ser instituída para controle da hipertensão intracraniana do paciente da 
questão anterior? 

 

Infusão de manitol intravenoso. 
X Infusão de dexametasona 10 mg intravenosa. 
X Manter a pressão arterial sistólica < 90 mmHg. 
X Instituir hipotermia profilática. 
X Coma barbitúrico. 
 

35. Homem de 52 anos procurou pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru por dor abdominal em epigástrio 
irradiada para dorso, tipo aperto, nota 9 em 10, iniciada há 8 horas após refeição gordurosa e consumo de 1 
dose de bebida destilada, sem fatores de melhora e associada a vômitos alimentares. Seus dados vitais eram 
normais e seu exame físico revelava abdome globoso devido à obesidade centrípeta, ruídos hidroaéreos redu-
zidos, flácido, sem visceromegalias, mas doloroso a palpação superficial e profunda de epigástrio e mesogástrio. 
O médico residente que o atendeu suspeitou de Pancreatite Aguda, a qual foi confirmada (lipase sérica 8 vezes 
o limite superior da normalidade). Ele seguiu com a internação do paciente e escreveu em seu plano terapêutico.  

 
1. Jejum até normalização da lipase. 

2. Não há necessidade de realizar ultrassom de abdome para avaliação de litíase biliar nessa internação, pois o 

paciente admitiu ingestão alcoólica. 

3. Atentar para severidade da pancreatite aguda e calcular pontuação no escore BISAP através da análise dos 

valores sanguíneos de ureia e proteína C reativa, idade, nível de consciência e presença de derrame pleural na 

radiografia. 

4. Não início antibioticoterapia profilática. 

5. Hidratação intravenosa com solução cristaloide e analgesia. 



 

            Residência Médica – HUC/HSCMC/HMSB – Edital n° 09/2020 
Pág. 24/28 

 

 

Em relação ao caso clínico anterior, é CORRETO afirmar sobre o plano terapêutico do médico residente 
 

apenas 4 e 5 estão corretas. 
X apenas 2 e 5 estão corretas. 
X apenas 1, 3 e 4 estão corretas. 
X apenas 1, 2, 3 e 5 estão corretas. 
X apenas 2, 3 e 4 estão corretas. 

 
36. Homem de 52 anos procurou pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru por dor abdominal em epigástrio 

irradiada para dorso, tipo aperto, nota 9 em 10, iniciada há 8 horas após refeição gordurosa e consumo de 1 
dose de bebida destilada, sem fatores de melhora e associada a vômitos alimentares. Seus dados vitais eram 
normais e seu exame físico revelava abdome globoso devido à obesidade centrípeta, ruídos hidroaéreos redu-
zidos, flácido, sem visceromegalias, mas doloroso a palpação superficial e profunda de epigástrio e mesogástrio. 
O médico residente que o atendeu suspeitou de Pancreatite Aguda, a qual foi confirmada (lipase sérica 8 vezes 
o limite superior da normalidade). Ele seguiu com a internação do paciente e escreveu em seu plano terapêutico.  

 
O paciente evoluiu em 72 horas com disfunção orgânica e piora da dor abdominal. A equipe médica assistente 
solicitou tomografia de abdome contrastada a qual revelou pâncreas edemaciado, com coleção peripancreática 
única, sem sinais de necrose pancreática, mas presença de trombose aguda de veia porta e veia esplênica. O 
restante dos órgãos abdominais era normal e não havia ascite.  

 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar: 

 
I. A pancreatite aguda pode estar relacionada à gênese da trombose de veia porta e veia esplênica. 
II. Pacientes com trombose de veia porta associada à pancreatite aguda com coleção não podem ser tratados com 

heparina de baixo peso molecular em doses anticoagulantes devido ao maior risco de sangramento intra-abdo-
minal. 

III. A anticoagulação da trombose de veia porta é realizada por pelo menos 6 meses. 
IV. A trombólise, quando necessária, é realizada via veia femoral comum. 

 

Apenas I e III estão corretas. 
X Apenas II e IV estão corretas. 
X Apenas I e II estão corretas. 
X I, II, III e IV estão corretas. 
X Apenas a III está correta. 

 
 
37. Na manhã de sexta-feira, durante o Ambulatório de Nódulos Hepáticos do Serviço de Cirurgia Geral, 3 casos 

chamaram a atenção da equipe de médicos residentes. São eles: 

 
I. Mulher de 32 anos, assintomática e em acompanhamento por 2 nódulos hepáticos de 2 e 3cm, localizados nos 

segmentos hepáticos VI e VIII, característicos de hemangiomas nos exames de imagem. Na consulta médica, 
a paciente pergunta se a presença dos hemangiomas contraindica seu desejo de engravidar e se não estaria 
indicado quimioembolização dos seus nódulos. 

II. Mulher de 40 anos, assintomática e em acompanhamento por 1 nódulo hepático de 4cm, localizado no seg-
mento hepático II, característico de hiperplasia nodular focal nos exames de imagem. Na consulta médica, a 
paciente pergunta se não estaria indicada a cirurgia para remoção da hiperplasia nodular focal e se haveria 
proibição para uso de método anticoncepcional oral. 

III. Mulher de 38 anos, assintomática e em acompanhamento por 1 nódulo hepático de 3,8cm, localizado no seg-
mento hepático IVa, característico de adenoma hepatocelular nos exames de imagem. Na consulta médica, a 
paciente pergunta se existe a possibilidade de transformação neoplásica maligna desse tipo de nódulo. 

 
Sobre as dúvidas das pacientes é CORRETO afirmar: 

 

A presença dos hemagiomas hepáticos na paciente acima não contra indica a gestação. Não há também con-
traindicação ao uso de anticoncepcionais hormonais na paciente com hiperplasia nodular focal. 
X Apesar de raro, os adenomas hepáticos podem ter transformação neoplásica maligna e isso deve ser orien-
tado à paciente. O uso de anticoncepcionais hormonais está proibido na paciente com hiperplasia nodular focal. 
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X Os hemagiomas hepáticos devem ser considerados para quimioembolização, especialmente porque a paci-
ente expressa desejo de engravidar. O uso de anticoncepcionais hormonais está proibido na paciente com 
hiperplasia nodular focal. 
X Não há indicação de cirurgia para a paciente com hiperplasia nodular focal e os adenomas hepáticos não 
possuem risco de transformação neoplásica maligna por se tratarem de lesões benignas. 
X A paciente com os hemangiomas não pode engravidar pelo risco de aumento dos nódulos. Deve-se agendar 
a cirurgia da paciente com hiperplasia nodular focal pelo risco de transformação neoplásica deste tipo de nódulo. 

 
 
38. Na enfermaria do Serviço de Cirurgia geral, estão 2 pacientes internados por Hemorragia Digestiva Alta não 

varicosa. 
 

• O primeiro é um homem de 42 anos, previamente hígido, cuja endoscopia digestiva alta revelou uma Úlcera 

Duodenal Ativa, Forrest 1a, a qual foi tratada endoscopicamente com clipe metálico e medicado com Inibidor 

da Bomba de Prótons (IBP; exemplo: omeprazol) 80mg intravenoso em bolus e seguiu com uso de IBP 8mg/hora 

por via intravenosa em bomba infusora (infusão contínua). 

• O segundo é uma mulher de 34 anos, previamente hígida, cuja endoscopia digestiva alta revelou uma Úlcera 

Gástrica Ativa, Forrest 2a, a qual foi tratada endoscopicamente com escleroterapia e medicada com IBP 80mg 

por via intravenosa em bolus e seguiu com uso de IBP 40mg de 12/12 horas por via intravenosa. 

 

Sobre esses casos, é CORRETO afirmar: 
 

A terapia com IBP 8mg/hora em infusão contínua não é superior a infusão fracionada de 40mg de 12/12horas. 
X A terapia com IBP em infusão IBP 8mg/hora em infusão contínua deve ser reservada para pacientes com 
úlceras pépticas Forrest 1a, 1b e 2a. 
X A terapia com IBP 8mg/hora em infusão contínua é superior a infusão fracionada de 40mg de 12/12horas e 
deve ser recomendada em úlceras pépticas tratadas endoscopicamente. 
X A terapia com IBP em infusão fracionada de 40mg de 12/12horas não deve ser utilizada em pacientes com 
hemorragia digestiva alta não varicosa, pois a meia-vida do fármaco não garante a supressão ácida plena. 
X A terapia com IBP em infusão fracionada de 40mg de 12/12horas não deve ser utilizada em pacientes com 
hemorragia digestiva alta devido a úlcera péptica. 

 
39. Homem de 80 anos apresentou queda de mesmo nível em sua sala de estar e não conseguiu se levantar por 

dor intensa em membro inferior esquerdo. Sua filha que mora no mesmo domicílio escutou o barulho da queda 
e logo chamou seu esposo, o qual ajudou a colocar o paciente no carro e levar ao Pronto-socorro do Hospital 
Cajuru. 

 
Paciente foi admitido pela equipe com fáscies de dor intensa, pouco taquipneico com FR – 24 ipm, Taquicárdico FC 
– 108 bpm, PA: 118/74 no membro superior direito. Apresentava uma ferida corto-contusa de 0,5 cm em região 
frontal esquerda e escoriações em membro superior esquerdo. Estava entendendo bem a comandos e dizendo que 
não lembra de nada que aconteceu. Última coisa que lembra é que estava no sofá de casa depois estava no carro 
do genro com muita dor. Como comorbidade, refere ser portador de Hiperplasia Prostática Benigna em uso de 
Solefinacina 5 mg/dia. 
Sat O2 – 95%, com ausculta pulmonar normal e bulhas cardíacas pouco arrítmicas, sem sopros. Sem queixas ou 
alterações ao exame abdominal. Ao exame do membro inferior esquerdo, este encontrava-se encurtado e com 
rotação externa. 

 
Em relação ao caso relatado, podemos afirmar CORRETAMENTE que 

 

trata-se de cirurgia com risco intrínseco alto, por ser condição de urgência. 
X pacientes em geral, com fratura de fêmur, devem fazer eletrocardiograma sempre antes da cirurgia, indepen-
dentemente da idade ou exame físico cardiovascular. 
X por se tratar de uma fratura que exige cirurgia de emergência, nenhum exame deve ser solicitado e o paciente 
deve ser encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. 
X a solicitação de creatinina não é obrigatória nesse paciente por causa da ausência de história pregressa de 
doenças cardiovasculares ou renais. 
X a avaliação da pressão sentado e de pé é fundamental na detecção de hipotensão ortostática nesse caso, 
como causa da síncope. 
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40. Homem de 80 anos apresentou queda de mesmo nível em sua sala de estar e não conseguiu se levantar por 

dor intensa em membro inferior esquerdo. Sua filha que mora no mesmo domicílio escutou o barulho da queda 
e logo chamou seu esposo, o qual ajudou a colocar o paciente no carro e levar ao Pronto-socorro do Hospital 
Cajuru. 

 
Paciente foi admitido pela equipe com fáscies de dor intensa, pouco taquipneico com FR – 24 ipm, Taquicárdico FC 
– 108 bpm, PA: 118/74 no membro superior direito. Apresentava uma ferida corto-contusa de 0,5 cm em região 
frontal esquerda e escoriações em membro superior esquerdo. Estava entendendo bem a comandos e dizendo que 
não lembra de nada que aconteceu. Última coisa que lembra é que estava no sofá de casa depois estava no carro 
do genro com muita dor. Como comorbidade, refere ser portador de Hiperplasia Prostática Benigna em uso de 
Solefinacina 5 mg/dia. 
Sat O2 – 95%, com ausculta pulmonar normal e bulhas cardíacas pouco arrítmicas, sem sopros. Sem queixas ou 
alterações ao exame abdominal. Ao exame do membro inferior esquerdo, este encontrava-se encurtado e com 
rotação externa. 
 
Podemos considerar que, antes da queda, o paciente teve um quadro de síncope. Quais seriam os critérios para 
alta mortalidade associada à síncope, pelas regras de estratificação atuais, que devem ser consideradas na avalia-
ção perioperatória? 

 

História de insuficiência cardíaca; VG < 30% no hemograma; ECG alterado; Pressão Sistólica < 90 mmHg na 
triagem. 
X História de doença coronariana; Creatinina acima de 1,5 mg/dl; ECG alterado; Histórico de dispneia e Pressão 
Diastólica < 90 mmHg na triagem; 
X História de doença coronariana; VG < 30% no hemograma; ECG alterado; Creatinina acima de 1 mg/dl e 
Pressão Sistólica > 180 mmHg 
X História de Insuficiência cardíaca; Creatinina acima de 1 mg/dl; ECG normal; Histórico de dispneia e Pressão 
Sistólica > 180 mmHg. 
X História de Insuficiência cardíaca; VG < 45% no hemograma; ECG alterado; Pressão sistólica > 160 mmHg 
ou diastólica < 90 mmHg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


