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INSTRUÇÕES 
 

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

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

 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

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

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

VOCÊ DEVE: 
 

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

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

 Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece 
abaixo dessa letra. 

 

ATENÇÃO 

 

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

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

 Responda a todas as questões. 

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

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

 

"Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia". 
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ÁREA BÁSICA 

 

1. A - Os inibidores da bomba de prótons são os medicamentos 

de escolha para o tratamento da úlcera péptica. Dentre eles, o 
pantoprazol é o mais indicado, uma vez que o omeprazol inibe a 
metabolização das drogas pela enzima CYP2C19, que é 
responsável pela conversão do Clopidogrel em seu metabólito 
ativo.  

A ranitidina , um bloqueador H2, e o sucralfato, apesar de não 
inibirem a conversão do metabólito ativo do clopidogrel, 
apresentam potenciais de cicatrização da úlcera péptica menores 
que os inibidores da bomba de prótons. 

 

GOODMAN, L.S; BRUNTON, L.L.; LAZO,J.S. GOODMAN e 
GILMAN as bases farmacológicas da terapêutica. 12ªed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012 

 

2. C - A Escherichia coli representa o principal patógeno nas 

infecções do trato urinário (ITU) de origem comunitária em todas 
as faixas etárias, S. saprophyticus segue como segundo patógeno 
em mulheres jovens e idosos. O fator internação prévia e em 
períodos antigos não altera a etiologia provável citada. Dentre as 
drogas apresentadas, cefuroxima representa a melhor opção para 
tratamento parenteral empírico de provável ITU com 
comprometimento sistêmico. A sulfa-trimetoprim é questionada 
em nosso país devido às taxas altas de resistência em E. coli.  

 

GOERING, RV et al.  MIMS- MICROBIOLOGIA MÉDICA. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.    

GOODMAN, L.S; BRUNTON, L.L.; LAZO,J.S. GOODMAN e 
GILMAN as bases farmacológicas da terapêutica. 12ªed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012 

  

3. B - A artéria cerebral média percorre o sulco lateral em toda a 

sua extensão, distribuindo ramos que vasculariza a maior parte da 
face supero-lateral de cada hemisfério. Este território compreende 
áreas corticais importantes, como motora, somestésica, centro da 
palavra falada, dentre outras. O quadro é especialmente grave se 
a obstrução atingir também ramos profundos da artéria cerebral 
média (artérias estriadas) que vascularizam os núcleos da base e 
a cápsula interna.  

 

MACHADO, ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2006. 

 

4. C - O eletrocardiograma revela uma lesão isquêmica na 

parede anterior do ventrículo, portanto, o vaso acometido é o 
ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, 
responsável pela vascularização da parede anterior do ventrículo 
esquerdo e parte do septo interventricular. 

 

MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a Clínica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

 

5. A - A doença pode permanecer silenciosa por longos períodos 

de tempo (10 a 15 anos). Inicialmente ocorre um aumento da taxa 
de filtração glomerular e no estágio seguinte aparece a 
microalbuminúria (30-300 mg/dia) 

 

BRAUNWALD, E et al. Harrison Medicina Interna. 17ª ed. Rio de 
Janeiro: McGraw-Hill, 2008 

 

 

 

 

6. B - O quadro de baixa estatura proporcionada, de início pré-

natal, no sexo feminino, associado ao linfedema e a coarctação 
da aorta, evidenciada pela ausência de pulsos femorais, é 
fortemente sugestivo da síndrome de Turner, cujo cariótipo é 45, 
X0. A coarctação da aorta é a cardiopatia mais encontrada nesta 
síndrome. Na menina recém-nascida o diagnóstico da Síndrome 
de Turner é sugerido frequentemente pelo baixo peso de 
nascimento (em 50% dos casos inferior ao percentil 3), estatura 
baixa, excesso de pele na nuca e linfedema periférico. Com o 
crescimento, o excesso de pele se transforma no pterígeo do 
pescoço, que existe em 50% dos casos; com a melhora da 
circulação linfática profunda, o edema periférico desaparece 
gradualmente.  

 

NUSSBAUM, RL; MCINNES RR e WILLARD, HF. Thompson & 
Thompson Genética Médica. 7ª Ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 
2008. 

KLIEGMAN, RM.  et al. Nelson. Tratado de pediatria. 18ªed. Rio 
de Janeiro : Elsevier, 2009. 2V  

 

7. D - No diabetes tipo I, o organismo experimenta uma situação 

de jejum bioquímico. Com a ausência do efeito da insulina nas 
células não há captação de glicose pelas células (musculares e 
hepáticas) e o organismo responde estimulando a formação de 
mais glicose (gliconeogênese) e oxidação de ácidos graxos para 
a produção de energia. Como os intermediários do ciclo do ácido 
cítrico estão desviados para a gliconeogênese, há acúmulo de 
acetil-CoA e excesso de formação de corpos cetônicos. 

STRYER, L; BERG, JM e TYMOCZKO, J. Bioquímica 
Fundamental. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

LEHNINGER, A.L., NELSON, D.L., COX, M.M. Princípios de 
Bioquímica. 5ª ed. São Paulo: Sarvier, 2011 

 

8. A - Um dos principais efeitos colaterais do captopril, um 

inibidor da enzima conversora da angiotensina, é a tosse seca. 
Considerando que o paciente foi bem sucedido em controlar sua 
pressão arterial com o fármaco utilizado, porém refere efeito 
colateral ao médico assistente, é uma opção válida manter o 
benefício alcançado ao reduzir a pressão arterial evitando o 
malefício causado pelo efeito colateral ao substituir o captopril por 
um antagonista da angiotensina II como a valsartana. 

 

BEAUCHAMP TL, CHILDRESS JF. Princípios de Ética 
Biomédica. São Paulo: Edições Loyola, 2011.  

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

9. B - A esquistossomose é uma enfermidade onde o mecanismo 

de transmissão ocorre pela penetração da forma evolutiva 
cercaria em coleções hídricas contaminadas. A forma aguda 
cursa como quadro de gastroenterite aguda, com diarréa e dor 
abdominal. O espículo lateral é patagnomônico do Schistossoma 
mansoni , o que fecha o diagnóstico. 

 

NEVES, DP. Parasitologia humana. 12ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2011 

 

10. D - O ventrículo desenvolve maior tensão do que a usual 

durante a sístole, causando um aumento no volume de ejeção. O 
aumento do volume de ejeção resulta em uma diminuição do 
volume sistólico final. Volume diastólico final não se altera. 
Acetilcolina não aumenta a força de contração. A alteração da 
fase de contração isovolumétrica é resultado do aumento do 
volume diastólico final. 

 

CONSTANZO, LS. Fisiologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 
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11. C - A queda da pressão arterial ativa, como mecanismos 

compensatórios a ativação do sistema nervoso simpático, que 
provoca aumento da resistência vascular periférica e da 
frequência cardíaca para aumentar os valores pressóricos, e a 
ativação so sistema renina-angiotensina-aldosterona para 
aumentar a reabsorção de sódio e água, bem como para provocar 
vasoconstrição. Os barorreceptores localizados no seio carotídeo, 
ativados por estiramento da parede vascular, diminuem o número 
de disparos devido a menor volemia pela hemorragia. 

 

GUYTON, A & HALL, JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

 

12. A - Na miastenia gravis os anticorpos atacam e bloqueiam os 

canais receptores dos músculos impedindo que a acetilcolina se 
ligue a eles. Alguns medicamentos inibem a síntese da enzina 
acetilcolinesterase impedindo a quebra da molécula de 
acetilcolina, aumentando a probabilidade de ligação com os 
receptores musculares revertendo rapidamente o quadro de 
fraqueza muscular. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (três linhas) 

CONSTANZO, LS. Fisiologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

 

13. B - Na doença de Parkinson há uma diminuição das 

concentrações de dopamina, por isso o corpo estriado torna-se 
excessivamente ativo, dificultando o controle dos movimentos. A 
dopamina produzida na substância nigra funciona como 
neurotransmissor inibitório no corpo estriado. Quando um 
movimento é iniciado pelo córtex cerebral os impulsos são 
transmitidos para o corpo estriado via dopamina.  

 

CONSTANZO, LS. Fisiologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

 

14. C - Os glicosídeos ao inibir a bomba de sódio vão diminuir 

também a atividade do contra transportador de Ca2+/Na+ 
presente na membrana das fibras musculares cardíacas. Este 
transportador trabalha no processo de relaxamento da fibra 
muscular ao transportar o cálcio novamente para o líquido 
extracelular diminuindo a sua concentração intracelular. O 
acúmulo de cálcio no interior da fibra tem efeito inotrópico 
positivo, ou seja, aumenta a força de contração desta fibra, logo a 
contratilidade cardíaca.  

 

CONSTANZO, LS. Fisiologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

 

15. B - O FSH é um hormônio adenohipofisário que atua sobre 

as gônadas masculinas estimulando a espermatogênese 
fundamental na puberdade masculina. O antagonista do receptor 
de FSH impediria a sua ação sobre as gônadas masculinas 
retardando a espermatogênese.  

 

CONSTANZO, LS. Fisiologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. D - O tecido paratireoideano é caracterizado pela presença 

de células facilmente identificadas por serem pouco coradas e em 
maior número, as células principais, responsáveis pela produção 
de paratormônio e responsável pelo estímulo da atividade dos 
osteoclastos. As oxífilas são células maiores com forte acidofilia, 
porém em pequena quantidade.  

 

CONTRAN,RS , KUMAR, V E ROBBINS, SL. Patologia- Bases 
Patológicas das Doenças.  8ª.ed Rio de Janeiro:Elsevier, 2010.  

 

17. A - Os primeiros anticorpos a serem produzidos em uma 

resposta imune humoral são sempre do tipo IgM. As moléculas de 
IgM formam pentâmeros com dez sítios de ligação a antígenos.  

 

JANEWAY JUNIOR, CA et al. Imunobiologia. 6ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007.  

 

18. C - Na reação de hipersensibilidade imediata do tipo I, os 

mastócitos degranulam em segundos, liberando uma série de 
mediadores inflamatórios pré-formados. Entre eles estão a 
histamina, a quimase, triptase e esterases de serina.  

No momento da ativação, os mastócitos sintetizam quimiocinas, 
mediadores lipídicos, como as prostaglandinas, leucotrienos e o 
fator ativador plaquetário (PAF), além de citocinas que perpetuam 
a resposta Th2. 

 

JANEWAY JUNIOR, CA et al. Imunobiologia. 6ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 

 

19. B - A insuficiência adrenal causa aumento na síntese do 

hormônio adrenocorticotrófico da hipófise (ACTH), um hormônio 
hipofisário de estrutura química semelhante ao hormônio 
estimulador do melanócito (MSH)  que estimula a pigmentação da 
pele, tendo ação semelhante por estar em quantidade 
excessiva.A hemossiderina poderia ser lembrada porque também 
pode levar a hiperpigmentação cutânea como nos casos da 
hemocromatose, mas não está envolvida na doença em questão. 
O Anti-DNA poderia ser lembrado por estar relacionado ao lúpus 
que pode levar a hiperpigmentação cutânea por outra 
fisiopatologia, mas não é o caso remeter ao lúpus, mas não se 
trata do caso. A tiroxina, hormônio tireoidiano, não se relaciona 
com hiperpigmentação. 

 

CARNEIRO, J & JUNQUEIRA, LC. Histologia Básica. 12ª ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

20. C - Avaliando a gasometria: pH abaixo de 7.35 com 

bicarbonato menor que 24mEq/l indicam acidose metabólica. Ao 
calcularmos a compensação esperada (queda fisiológica do pCO2 
para tentar estabilizar o pH) percebemos que o valor encontrado 
esta mais baixo (cada 1mEq/l que cai de bicarbonato deve refletir 
queda de 1, 2 mmHg no pCO2; no caso o bicarbonato caiu 9 e o 
pCO2 20, mais que o esperado pelo cálculo). Logo, trata-se de 
acidose metabólica somada a uma alcalose respiratória, 
configurando um distúrbio misto. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

GUYTON, A & HALL, JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
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SAÚDE COLETIVA 

21. B - Evento adverso pós-vacina esperado, não contra indica 

doses subsequentes. Não se trata de evento adverso grave. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de vigilância 
epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2008. 

 

22. A - O acidente em questão é grave, mas o animal é 

observável. Não necessita de hospitalização.  

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância 
epidemiológica. 7. edição – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 

23. D - Doenças benignas comuns, tais como afecções 

recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias 
superiores, com tosse e/ou coriza, diarréia leve ou moderada, 
doenças da pele (impetigo, escabiose) não constituem contra-
indicação à vacinação. Com 3 meses de idade a criança deve 
receber a primeira dose das vacinas vacinas meningo C 
conjugada e pneumococica 10 valente. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual 
de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2001. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual dos centros 
de referência para imunobiológicos especiais. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2006. 

 

24. B - O período das políticas públicas em saúde anterior ao 

SUS foi marcado pelo acesso restrito dos cidadãos aos serviços 
de saúde, centrado nas estruturas hospitalares e com aporte de 
serviços da rede privada. 

 

BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. São 
Paulo: Ática, 2001. 

 

25. C - Considerando que a APS trabalha com o conceito de 

territórios de saúde, é fundamental que suas ações sejam 
direcionadas segundo as necessidades de saúde da população 
adscrita. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção 
Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2007.  

 

26. A - O Pacto pela Saúde refere-se a um compromisso 

pactuado e assumido pelos gestores de saúde das três esferas de 
governo, visando qualificar a gestão do Sistema Único de Saúde, 
em razão de seus princípios e diretrizes. Além disso, objetiva 
melhorar indicadores de saúde assumidos como prioritários diante 
do perfil de saúde da população brasileira. 

 

Centro de Educação e Assessoramento Popular Pacto pela 
saúde: possibilidade ou realidade? / CEAP. – 2ª ed. - Passo 
Fundo : IFIBE, 2009. 

 

 

 

 

27. C - Uma razão de chances abaixo de 1 indica menor 

ocorrência do desfecho no grupo portador do fator de risco, ou 
seja, o fator exerce efeito protetor em relação ao desfecho. 
Coloca-se como uma conclusão que “provavelmente” pode ser 
tirada em função de não abordarmos no enunciado medidas que 
indiquem a significância estatística do resultado encontrado. 

 

Medronho, R et al. Epidemiologia.  2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 

 

28. D - A alternativa D caracteriza um estudo de coorte, que é 

aquele que dentre os estudos epidemiológicos observacionais 
fornece evidências mais fortes na determinação de uma possível 
relação causal entre 2 variáveis a nível individual. 

 

MEDRONHO, R et al. Epidemiologia.  2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 

 

29. B - O enunciado descreve uma população na qual ainda não 

se decorreu o processo conhecido como transição demográfica e 
epidemiológica, e pode-se inferir que este processo ocorrerá a 
partir da melhora de sua condição socioeconômica. Com este 
processo, espera-se aumento da prevalência das DCV, da 
mortalidade por neoplasias, e redução de mortalidade e incidência 
da grande maioria das DIP. A morbidade em geral por causas 
externas tende a ser maior na população masculina. 

 

MEDRONHO, R et al. Epidemiologia.  2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 

PAIM, JS & ALMEIDA FILHO, N. Saúde coletiva – Teoria e 
prática.  Rio de Janeiro: Medbook, 2014. 

 

30. C - Segundo o Manual de Instruções para o Preenchimento 

da Declaração de Óbito (ver referência bibliográfica), a causa 
básica da morte é “a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 
acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à 
morte”. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Instruções para o 
Preenchimento da Declaração de Óbito. Série A. Normas e 
Manuais Técnicos. Brasília/DF, 2011. 

 

31. B - No Brasil, a taxa de mortalidade infantil vem 

apresentando tendência constante de queda, com redução em 
todas as regiões brasileiras. O componente neonatal é o mais 
importante na estrutura da mortalidade infantil (cerca de 70% dos 
óbitos infantis ocorreram nos primeiros 27 dias de vida), e 
predomina em todas as regiões 

 

Rede Interagencial de Informações para Saúde. Informe de 
situação e tendências: demografia e saúde. Brasília: Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2009.(Série G. Estatística e 
Informação em Saúde) (Série Informe de Situação e Tendências).  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Saúde Brasil 2011: uma análise da situação de saúde e a 
vigilância da saúde da mulher. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2012 
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32. A - A primeira dose da vacina contra a hepatite B dada nas 

primeiras 12 horas age como a imunoglobulina humana anti-
hepatite B. O paciente está imunizado para tétano, uma vez que a 
cobertura é até 10 anos. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde/DAP 
Exposição a materiais biológicos, Brasília, 2006. 

 

33. C - Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 
recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de 
equidade para essa definição.  

 

DUNCAN, BB et al. Medicina ambulatorial: Condutas de Atenção 
Primária baseada em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013. 

 

34. A - Prevalência é o percentual de pessoas numa dada 

condição, local e tempo. 

 

MEDRONHO, RA. Epidemiologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2009.  

 

35. D - Para ser um fator de confundimento, 2 condições são 

requeridas: estar associado com à exposição sem ser sua 
conseqüência e estar associado com desfecho, 
independentemente da exposição.  

 

MEDRONHO, RA. Epidemiologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 

 

36. B - As Unidades de Pronto Atendimento atendem os seus 

usuários por meio de um sistema de acolhimento e classificação 
de risco. Esta medida visa categorizar os usuários em grupos, 
avaliando a gravidade e/ou o potencial de agravamento de cada 
caso. Esta categorização visa o atendimento ao princípio da 
equidade, que dispõe sobre o tratamento desigual aos desiguais 
em busca de um certo equilíbrio. 

 

 rasil.  inistério da  a de.  ecretaria de  tenção    a de. 
  cleo  écnico da  ol tica  acional de 
 umani ação.Acol imento nas práticas de produção de sa de   
 inistério da  a de   ecretaria de  tenção    a de    cleo 
 écnico da  ol tica  acional de  umani ação. –    ed.    reimp. 
–  ras lia   ditora do  inistério da  a de, 2010.  

 

37. A - O objetivo desta questão foi testar a capacidade de 

aplicação do conceito de testes em série e paralelos. Os testes 
em paralelos são utilizados frequentemente em situações de 
urgência e emergência quando se pretende maximizar a 
sensibilidade dos grupos de testes, visando descartar 
determinados eventos/doenças. Neste caso, o diagnóstico 
positivo é assumido quando um dos diversos (2 ou mais) testes 
acusar positividade e, portanto, dificilmente este grupo de testes 
deixará de captar um caso verdadeiramente negativo. 

Por outro lado, mais aplicado a nível ambulatorial, os testes em 
série demandam que se tenha o resultado de um exame para 
depois solicitar o outro. 

 

MEDRONHO, RA. Epidemiologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 

FLETCHER, RW, FLETCHER, SE & FLETCHER, GS. 
Epidemiologia Clínica: elementos essenciais. 5ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2014 

 

38. D - Epidemia – elevação do número de casos de uma doença 

ou agravo, em determinado lugar e período de tempo, 
caracterizando de forma clara um excesso em relação à 
frequência esperada. 

Surto – tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma 
área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população 
institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.). 

As etapas de investigação de um surto foram resumidas na 
questão e podem ser melhor descritas na totalidade de suas 
etapas, conforme roteiro apresentado: 

Roteiro de Investigação de Epidemia ou Surto 

Etapa 1. Confirmação do Diagnóstico da Doença – definição de 
caso 

Etapa 2. Confirmação da Existência de Epidemia ou Surto 

Etapa 3. Caracterização da Epidemia - caracterização do surto 

Etapa 4. Formulação de Hipóteses Preliminares 

Etapa 5. Análises Parciais 

Etapa 6. Busca Ativa de Casos 

Etapa 7. Busca de Dados Adicionais - avaliação dos pacientes e 
seus prontuários 

Etapa 8. Análise Final 

Etapa 9. Medidas de Controle 

Etapa 10. Relatório Final 

 

Guia de Vigilância Epidemiológica – Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. 

6ª edição Brasília / DF:MS, 2005 

 

39. B - Em consenso publicado em 2002, um grupo de trabalho 

americano (National High Blood Pressure Education Program 
Working Group) atestou a eficácia das seguintes medidas para a 
prevenção primária da hipertensão: perda de peso, redução na 
ingestão de sódio, aumento da atividade física, diminuição do 
consumo de bebidas alcoólicas, suplementação alimentar de 
potássio e modificações na dieta (rica em vegetais e frutas, pobre 
em gordura saturada). 

 

Silva AS, Passos, ADC. Prevenção Primária da Hipertensão 
Arterial. In: Brandão A et al. Hipertensão. Rio de Janeiro:Elsevier, 
2006. 

 

40. D - O Decreto 7.508/2011 estabelece que as Regiões de 

Saúde são instrumentos fundamentais na regionalização da 
atenção, sendo instituídas pelos Estados em articulação com os 
Municípios. Todo o planejamento desse processo é feito de forma 
ascendente e integrada, partindo do nível local até o federal, 
sendo obrigatório para entes públicos e indutor para entes 
privados, envolvendo todas as esferas de governo e também as 
CIB. A regionalização da atenção,via Regiões de Saúde, engloba 
não apenas os serviços hospitalares, mas a integração de toda a 
rede de atenção com vistas a integralidade do cuidado. Os 
municípios brasileiros, particularmente os pequenos, não 
possuem capacidade gerencial e orçamento suficientes para a 
gestão do SUS. Além disso, estão mais vulneráveis a interesses 
corporativos e econômicos que ferem os princípios básicos do 
SUS. A regionalização visaria a produção de um nível de 
governança acima dessas estruturas com capacidade 
administrativa e financeira para superar esses gargalos locais 
impostos pela descentralização do SUS.  

 

BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 7.508, de 28 de Junho de 2011. 
Brasília: Presidência da República, 2011.   
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CLÍNICA MÉDICA 

41. B - A artrite reumatoide compromete predominantemente 

mulheres entre 35-50 anos. Classicamente acomete punhos, 
articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais, 
poupando as articulações interfalangeanas distais. Outras 
características são os sinais de comprometimento sistêmico, a 
simetria da artrite e a rigidez matinal por mais de 1 hora. A 
ausência de lesões cutâneas e fotossensibilidade desfavorecem o 
diagnóstico de lupus, enquanto a ausência de xeroftalmia 
desfavorece o diagnóstico de sindrome de Sjogren. A Febre 
reumática é doença de crianças ou adolescentes (5 a 14 anos), 
surge após infecção de garganta, além de ser uma artrite 
migratória e não cumulativa. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

42. A - O quadro clínico e os exames complementares, com 

diarréia sanguinolenta, tenesmo, artralgias, anemia e leucocitose, 
e proctossigmoidite com ulcerações e comprometimento mucoso 
contínuo, sugerem fortemente o diagnóstico de retocolite 
ulcerativa. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

43. D - Crise veno-oclusiva é caracterizada por início agudo de 

dor em extremidades, região lombar, abdome ou tórax, 
usualmente associada à febre e urina escura ou vermelha. As 
crises de dor frequentemente resultam de necrose avascular da 
medula óssea. A granulocitose é comum, podendo flutuar o 
número de granulócitos de maneira substancial durante as crises. 
O tratamento consiste em analgesia vigorosa, muitas vezes com 
necessidade de opiáceos, além de hidratação e monitorização 
clínica. Investigação de foco infeccioso deve ser sempre realizada 
pois é causa frequente de crise. Pacientes com mais de três 
crises/ano ou episódio prévio de síndrome torácica aguda devem 
ser avaliados quanto à indicação de tratamento com hidroxiureia a 
fim de aumentar os índices de hemoglobina fetal e melhorar a 
sobrevida.  

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

Manual de condutas básicas na doença falciforme / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Especializada. – Brasília : Editora do Ministério da 
Saúde, 2006. 

 

44. B - Mieloma múltiplo é uma doença de plasmócitos, com 

quadro clínico variável. O sintoma mais comum é a dor óssea, 
podendo ocorrer fraturas patológicas relacionadas à ativação 
osteoclástica e hipercalcemia. Sintomas relacionados à anemia, 
infecções bacterianas, insuficiência renal, alterações neurológicas 
e distúrbios da coagulação também são frequentemente 
encontrados. Acomete preferencialmente homens, com idade 
mediana de 70 anos, sendo incomum antes dos 40 anos. O 
diagnóstico é feito pela presença do pico de proteína monoclonal, 
identificado pela eletroforese de proteínas e pela constatação de 
infiltração plasmocitária na medula óssea.  

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

 

 

 

 

45. C - Considera-se caso suspeito de dengue todo paciente que 

apresente doença febril aguda, com duração máxima de 7 dias, 
acompanhada de pelo menos 2 dos sinais ou sintomas como 
cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração ou 
exantema, associados ou não à presença de sangramentos ou 
hemorragias, com história epidemiológica positiva, tendo estado 
nos últimos 15 dias em área com transmissão de dengue ou que 
tenha a presença do Aedes aegyti. Dengue tem um amplo 
espectro clínico, podendo manifestar variados sinais e sintomas, 
podendo expressar, em determinado momento, sinais de 
gravidade e choque diferenciados. No diagnóstico diferencial da 
síndrome do choque está a meningococcemia, de evolução rápida 
(60% em menos de 24 horas) na qual é primordial o início de 
antibioticoterapia.  

 

DENGUE diagnóstico e manejo clínico adulto e criança. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Brasília – DF – 2013 – 4a edição 

 

46. A - Houve um trauma sobre a região temporoparietal direita 

com perda da consciência, seguida de intervalo lúcido e novo 
rebaixamento de consciência. Isto é típico do hematoma epidural 
por rotura da artéria meníngea média. Agrega-se ao quadro 
hemiparesia e sinal de Babinski à esquerda. A concussão é 
fenômeno transitório da perda da consciência, sem sinais de 
localização e com bom prognóstico. No primeiro momento do 
atendimento cabia este diagnóstico diferencial, mas a evolução 
após a liberação e o retorno da paciente afasta esta possibilidade. 
A contusão cerebral consiste no trauma com intensidade 
suficiente para promover lesão tecidual hemorrágica na área do 
impacto (lesão em golpe) ou na diametralmente oposta (lesão em 
contra golpe). Em geral, o paciente tende a ser mais grave, 
chegando em coma mais profundo e duradouro e com sinais de 
localização ao exame neurológico. Mais raramente, o hematoma 
epidural pode ser devido a sangramento venoso. Além da menor 
frequência, o intervalo lúcido nestes casos tende a ser maior (dias 
ao invés de horas). 

 

ROPPER, AM & BROWN, RH. Adams & Victor – Princípios de 
Neurologia. 9a ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2010.  

 

47. C - A paciente descrita no enunciado apresenta sinais de 

sepse grave, posto que possui sinais de síndrome da resposta 
inflamatória sistêmica (SRIS), evidências de uma pneumonia – 
SRIS + infecção comprovada ou suspeita = sepse – e hipotensão 
arterial. Por definição, sepse grave é a sepse associada com 
hipotensão arterial, hipoperfusão tecidual e/ou disfunção orgânica. 
Diante da hipótese diagnóstica de sepse grave, devem ser 
instituídos os pacotes de 3 e 6 horas da Surviving Sepsis 
Campaign, um conjunto ordenado de intervenções voltadas ao 
aumento da sobrevida dos pacientes afetados por sepse. As 
primeiras intervenções indicadas nesse contexto são a reposição 
volêmica vigorosa (com cristalóide), a colheita de hemoculturas (e 
culturas de outros sítios, dependendo do foco infeccioso 
associado), dosagem do lactato sérico e início de 
antibioticoterapia de amplo espectro em até 1 hora após o 
reconhecimento da sepse. O resgate hemodinâmico preconizado 
tem sido aquele definido pelo protocolo da Terapia Guiada por 
Metas. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 
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48. A - Presença de um quadro bastante florido de 

hipotireoidismo. As dosagens de TSH e T4 livre são compatíveis 
com esse diagnóstico, e a presença de elevados títulos de 
anticorpos anti-TPO é indicativa de etiologia autoimune. Em razão 
desses fatos, o diagnóstico que se impõe é a tireoidite de 
Hashimoto. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

49. D - Manifestações paraneoplásicas neurológicas 

(principalmente a síndrome pseudomiastênica de Lambert-Eaton 
e a degeneração cerebelar paraneoplásica) e/ou endócrinas 
(secreção ectópica de ACTH ou de ADH) são características 
associadas ao câncer de pulmão de pequenas células (“oat cell”). 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

50. C - a)O lobo superior dos pulmões é uma região 

frequentemente acometida por tuberculose. A cavitação é uma 
das apresentações mais comuns e a parede espessa com nível 
líquido sugere um processo em atividade. A consolidação é 
heterogênea, porque não atinge todo o lobo superior. O quadro 
clínico com febre vespertina, emagrecimento e evolução lenta, 
além do risco profissional para tuberculose, reforça a hipótese 
diagnóstica. 

b)Embora a opacidade seja heterogênea, a cissura horizontal não 
está retraída nem há sinais de linfonodomegalia hilar. Um tumor 
cavitado costuma apresentar paredes internas irregulares, o que 
não se observa nesta cavitação. O quadro clínico seria compatível 
com tumor, porém não seria a primeira hipótese dentro dessa 
faixa etária. 

C)Embora parte da condensação seja homogênea, com 
broncograma aéreo, a cavitação e linfonodomegalia hilar não são 
apresentações de pneumonia pneumocócica. Um quadro clínico 
arrastado, com perda de peso, também não é a apresentação 
usual. 

d) Uma bronquiectasia sacular pode se apresentar como imagem 
de cavitação, porém é pouco provável encontrarmos 
bronquiectasias de lobo superior sem acometimento de outros 
segmentos. A bronquiectasia de lobo superior em nosso meio 
frequentemente é complicação secundária à tuberculose prévia e, 
nesse caso, veríamos destruição pulmonar e retração da traquéia 
para o lado acometido. 

 

FREITAS, LO e NACIF, MS. Radiologia Prática para o Estudante 
de Medicina. Rio de Janeiro: Revinter, 2001 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

51. B - As células de Reed Sternberg são encontradas na 

doença de Hodgkin e o paciente possui estádio II A. Pois possui 
02 cadeias ganglionares acima do diafragma comprometidas sem 
os sintomas B ( febre, emagrecimento de mais de 10% e 
sudorese noturna). 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

52. C - A radiografia de tórax acima mostra um pneumotórax à 

direita. No exame físico de um paciente com pneumotórax 
encontramos som timpânico no lado afetado. Trata-se de 
radiografia de tórax em PA com nítida diferença de densidade 
radiológica entre os hemitóraces (pneumotórax à direita). 
Colabamento do pulmão direito, quase total. 

 

PORTO, CC. Semiologia médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2009. 

 

53. A - Aplicando o critério de gravidade “CUR -6 ”  percebemos 

que o paciente tem 2 pontos (FR>30 e U>50). Logo, seu 
tratamento deve ser internado e não necessariamente em UTI. 
Como não apresenta fatores de risco maiores para infecção por 
pseudomonas, betalactâmico mais macrolídeo está bem indicado. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

54. D - Trata-se de HAS em estágio I, o que até comportaria 

tentativa de mudança do estilo de vida, porém a presença de 
lesão em órgão alvo (Fundo de olho e ECG) obriga início imediato 
de antihipertensivos. Diurético e IECA são as classes 
normalmente preferidas. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

55. C - Hipertensão em jovem com hipocalemia indica o 

diagnóstico de hiperaldosteronismo, pelo efeito da aldosterona no 
ducto coletor de reabsorção de sódio e secreção de potássio.  

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

56. D - Trata-se de uma obstrução brônquica crônica, pois há 

redução do VEF1 (inferior a 80% do previsto) e razão VEF1/CVF  
< 70%. O padrão apresentado é de DPOC, pois não houve 
melhora de 200 ml e 7% do VEF1 pré-broncodilatador como 
ocorre na Asma. 

É classificada como grave. A classificação funcional correta é: 
leve  V F1≥ 80% do predito  moderado  V F1 entre  0 e 80%  
grave: VEF1 entre 30 e 50% do predito e muito grave: VEF1 < 
30% do predito. Para todos os estágios a razão VEF1/CVF deve 
ser < 0,7.  

 

Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of 
COPD (GOLD), 2011. 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 
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57. A - A decisão de realizar trombólise em um paciente com 

embolia pulmonar (EP) maciça deve obedecer critérios rigorosos, 
devido ao risco de sangramento e morte após o uso da droga. 
Atualmente os critérios para uso de trombolítico são embolia 
pulmonar maciça, com instabilidade hemodinâmica, disfunção de 
ventrículo direito e hipertensão pulmonar. Cirurgia recente, trauma 
ou AVC hemorrágico recentes, são contra indicações a esta 
terapia. O uso de trombolíticos nos casos de EP pode ser 
indicado até 14 dias após o evento embólico, porém quanto mais 
precoce o tratamento melhor o prognóstico. Após a infusão do 
trombolítico o paciente deve ser mantido anticoagulado com 
heparina venosa, até que tenha condições clínicas de fazer uso 
de anticoagulante oral. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

58. D - O quadro é clássico de cefaleia em salva. As medicações 

por via oral, no seu tratamento costumam ser ineficazes. Muitos 
pacientes se beneficiam da inalação de Oxigênio 100% 7 a 10 
litros por minuto, por 15 a 30 minutos. Outra opção é o 
sumatriptano ou zolmitriptano nasal, intramuscular ou 
endovenoso.  

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

59. C - O Ataque Isquêmico Transitório é definido como  déficit 

neurológico súbito de duração maior do que 1 a 2 horas e menor 
do que 24 horas, com ausência de lesões agudas à ressonância 
magnética de crânio. Esses pacientes devem ser mantidos em 
observação hospitalar, pois apresentam alto risco de infartos 
cerebrais nos primeiros dias após o evento inicial. Não se 
recomenda a redução da pressão arterial, a menos que 
ultrapasse 185 mmHg a sistólica e 110 mmHg a diastólica. Como 
houve reversão completa do déficit, a paciente não entra no 
protocolo de trombólise, recomendando-se somente o suporte 
clínico, evitando-se a hiperglicemia e administração de Aspirina 
50 a 1300 mg/dia. Deve-se corrigir a hiperglicemia com insulina 
regular. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

60. D - Os diversos marcadores sorológicos para o vírus B da 

Hepatite (HVB) se divide em anticorpos contra os antígenos 
constituintes da partícula viral e dosagens dos próprios antígenos, 
exceto AgHbc que é central e permanece no tecido hepático e 
não se encontra na circulação periférica. O resultado de sorologia 
mostra positividade para Anti-HBs que na ausência dos demais 
anticorpos traduz  ser um indivíduo Imunizado para Hepatite B, a 
ausência de antígenos positivos fala contra a processos 
infecciosos seja ele agudo ou crônico. 

 

FAUCI, AS et al. Harrison - Medicina Interna.18ª ed. Rio de 
Janeiro: Mc Graw Hill, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIATRIA 

61. A - Dentre as doenças renais que podem se manifestar como 

síndrome nefrítica (edema + hematúria + hipertensão) está a 
Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) pós-estreptocócica.  Este 
é o diagnóstico da paciente. Com relação ao seu tratamento, o 
uso de Penicilina G Benzatina não modifica o curso da doença já 
instalada, mas tem o objetivo de erradicar a cepa nefritogênica do 
estreptococo. O uso de diuréticos de alça é controverso, uma vez 
que há trabalhos que afirmam que o tempo de duração do edema 
e da HAS seria o mesmo com placebo, além do mais, estas 
medicações têm um potencial nefrotóxico que pode contribuir 
para o déficit de função renal. O uso de corticoides não está 
indicado de rotina (seria indicado em caso de GN rapidamente 
progressiva ou na síndrome nefrótica). Quanto à dieta, o uso de 
sal pode contribuir para o aumento dos níveis pressóricos, 
justificando a indicação de dieta sem sal ou hipossódica na fase 
de edema, oligúria e HAS. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010.  

 

62. C - A bronquiolite viral aguda é uma doença viral na qual o 

vírus sincicial respiratório é responsável por mais de 50% dos 
casos. É geralmente precedida por uma infecção leve do trato 
respiratório superior com espirros, coriza hialina e, as vezes, febre 
baixa. Segue-se a estes sintomas o início do desconforto 
respiratório e taquipnéia. O exame físico é caracterizado por 
taquipnéia, desconforto respiratório de lave a grave, hipoxemia. 
Sibilos e estertores finos podem estar presentes à ausculta 
pulmonar. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

63. B - Por definição, bullying compreende todas as atitudes 

agressivas, intencionais e repetidas, que acontecem sem 
motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra 
outro (s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma 
relação de poder. O bullying direto, aquele onde a vítima é 
atacada diretamente, é mais frequente entre os meninos. Há uma 
gama de sinais e sintomas, mas a identificação de queixas 
psicossomáticas e alteração comportamental, como a 
agressividade devem ser suficientes para a suspeita de alunos-
alvo de bullying. Soma-se a isso, a negativa em retornar a escola. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

64. D - Somente metade dos recém-nascidos com Megacólon 

congênito, também conhecida como Moléstia de Hirschsprung 
(MH), apresenta retardo na eliminação de mecônio, assim, sua 
ausência não invalida a suspeita. Por outro lado, metade dos RN 
que elimina mecônio com retardo apresentam MH. Na forma 
curta, o diagnóstico pode ocorrer mais tardiamente, até os dois 
anos de idade. Apresenta constipação desde os primeiros meses 
de vida, não há encoprese e ao toque retal, a ampola retal está 
vazia. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado de 
Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de 
Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010.  
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65. A - A atresia de esôfago é a anomalia congênita mais 

frequente do esôfago, acometendo 1/4000 recém-nascidos. 
Destes, mais de 90% apresentam uma fístula traqueoesofágica 
associada.  Na forma mais comum, o esôfago superior termina 
em um fundo de saco e a fístula traqueoesofágica é distal. A 
clínica do recém-nascido é de secreção espumosa/bolhosa em 
boca e nariz após o parto, assim como episódios de tosse, 
cianose e desconforto respiratório.  A alimentação piora os 
sintomas, e ainda soma-se regurgitação e precipita 
broncoaspiração. O diagnóstico é suspeitado nos casos de 
desconforto respiratório precoce e impossibilidade de passar a 
sonda orogástrica.  A radiografia pode evidenciar a sonda 
orogástrica enrolada no fundo de saco esofágico e, devido a 
fístula traqueobrônquica, há ar no estômago.  

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

66. D - De acordo com a orientação do Manual de Assistência e 

Controle de Doenças Diarreicas, a criança apresenta mais de um 
sinal de gravidade “ ão suga a mama”  “não bebe o soro 
oferecido durante a consulta”  e a “prega cutânea se desfa  muito 
lentamente (maior do que   segundos)”.  ara que a criança seja 
considerada desidratada, precisa ter pelo menos dois sinais de 
desidratação e ela apresenta vários. Bastaria um sinal de 
gravidade para que o paciente fosse classificado como tendo 
desidratação grave. Na desidratação grave, a conduta é instalar 
imediatamente fase de reparação rápida (expansão) endovenosa. 

 

Manual de Assistência e Controle de Doenças Diarreicas – 
Ministério da Saúde – BR 1993  

Tratado de Pediatria . Sociedade Brasileira de Pediatria, 1a ed, 
São Paulo, Manole, 2007 pag 906 e 907 

 

67. B - Em março de 2006, foi implantada a vacina contra 

rotavírus no calendário básico de vacinação da criança. A 
preocupação referente à invaginação é proveniente da situação 
ocorrida anteriormente com outro tipo de vacina contra rotavírus, 
de uso oral, tetravalente, 

por reagrupamento de rotavírus símio-humano. Foi licenciada nos 
Estados Unidos em 1998 e em menos de um ano de uso foi 
retirada devido ao aumento de casos de invaginação intestinal. 
Embora a patogênese desta associação permaneça 
desconhecida, as evidências epidemiológicas apontam uma 
relação causal, com um risco atribuído de 1 caso em 10.000 
vacinados. O risco é significantemente maior na 1ª dose, entre 3 a 
7 dias após a administração da vacina (RR=37,27). Além disso, 
foi evidenciado que a incidência de invaginação aumentava com a 
idade, sobretudo em crianças que receberam a 1ª dose acima de 
90 dias (3 meses de vida). 

No Brasil, cerca de 3.000 casos de íleo paralítico e obstrução 
intestinal ocorrem 

todos os anos em crianças menores de um ano. A principal causa 
de obstrução 

intestinal nesta faixa etária é a invaginação. Estes casos 
continuarão a ocorrer independentemente do uso ou não da 
vacina contra rotavírus. 

Devem ser notificados e investigados todos os casos de 
invaginação que ocorram até 30 dias após a vacina, em ficha 
própria. Contraindica dose subsequente. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de vigilância epidemiológica de 
eventos adversos pós-vacinação. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 184 p. – (Série 
A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pos-vacinacao.pdf 

68. D - A fissura no mamilo é uma queixa que frequentemente 

acontece logo após o parto. A causa mais comum de dor e 
trauma mamilar é certamente a técnica inadequada de 
amamentação. Se a técnica estiver correta, o mamilo fica 
posicionado na parte posterior do palato, o que evita a fricção e a 
compressão, evitando o trauma. Existe um consenso de que a 
base da prevenção e tratamento das dores e trauma dos mamilos 
é a correção da técnica de amamentação. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

69. C - Existe um conjunto de alterações associadas à Síndrome 

de Down (SD) que exigem especial atenção e necessitam de 
exames específicos para sua identificação, são elas: cardiopatias 
congênitas, alterações oftalmológicas, auditivas, do sistema 
digestório, endocrinológica, do aparelho locomotor, neurológicas, 
hematológicas e ortodônticas. As cardiopatias congênitas ocorrem 
em 40 a 50% das crianças portadoras da SD. 

 

NELSON, Tratado de Pediatria, 18° edição, Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009,  volume 2, capitulo 426, página 1892. 

Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down / 
Ministério da Saúde, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 60 p. 
Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_cuidados_si
ndrome_down.pdf 

 

70. B - Após o período neonatal há um declínio progressivo no 

nível de hemoglobina que persiste por 6 a 8 semanas. A principal 
causa é a deficiência de eritropoietina e ela volta a subir em torno 
de 8 a 12 semanas, quando a hemoglobina atingir 11g/dl. Fatores 
dietéticos podem agravar a anemia fisiológica. Entretanto, o 
aleitamento materno exclusivo parece promover uma 
suplementação completa para o lactente desta idade. Se o 
lactente encontra-se em aleitamento materno exclusivo, tal 
anemia não requer investigação e não requer tratamento.   

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

71. A - Trata-se de um caso de pneumonia comunitária com 

pequeno derrame pleural, sem sinais clínicos de gravidade, tais 
como choque ou descompensação hemodinâmica, pneumatocele 
ou abcesso pulmonar. O agente etiológico mais prevalente para 
este caso é o Streptococcus pneumoniae. A maioria das cepas de  
pneumococos permanece sensível à penicilina cristalina. A 
toracocentese está sempre indicada nos casos de derrame 
pleural para diferenciação entre transudato e exsudato, além de 
tentar identificar o agente por meio da cultura e do Gram. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 
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72. C - Os sinais de púrpura, associados ao bom estado geral, 

ausência de febre, apontam para o diagnóstico presuntivo de 
Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), confirmado pelo 
hemograma sem sinais de infecção ou queda do número das 
células sanguíneas, exceto plaquetas 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

73. B - Nos pacientes pediátricos a meta é manter a saturação de 

oxigênio maior ou igual 94-95%  A administração de doses 
repetidas de beta 2 agonista por via inalatória, a cada 10- 30 min 
na primeira hora , constitui medida inicial de tratamento. Os 
costicosteróides sistêmicos são essenciais no tratamento da 
exacerbação e devem ser usados precocemente . Os mesmos 
reduzem a inflamação, aceleram a recuperação e reduzem as 
recidivas . O brometo de ipatropium pode ser empregado nas 
exacerbações mais graves , seus benefícios clínicos são 
importantes na abordagem inicial do tratamento das 
exacerbações, visto que parece diminuir a necessidade de 
admissão hospitalar. O sulfato de magnésio é indicado nas 
exacerbações muito graves, sem resposta ao tratamento inicial  

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de 

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma. Rev.bras. alerg. 
imunopatol. 2006;29(5):222-243 

 

74. D - Celularidade aumentada, com predominância de 

polimorfonucleares em relação aos linfócitos, por ter quadro 
clínico compatível com meningite bacteriana. Aspectos 
Bioquímicos glicose diminuída (menor 2/3 da glicemia no 
momento da coleta), meningite bacteriana. Proteína: geralmente 
aumentada entre 100 e 500mg/dl. Acompanha uma correlação 
com a celularidade. 

Bacterioscopia : A presença de bactéria demonstrada pelo 
método de Gram é indicativo de doença.  Diplococos Gram 
negativos sugerem Neisseria menigitidis (meningococo). 
Diplococos Gram positivos sugerem Streptococcus pneumoniae 
(pneumococo). Bacilos Gram negativos podem ser 
enterobactérias, que não são habitualmente encontradas na faixa 
etária do paciente em questão. Haemophilus influenzae b é um 
cocobacilo Gram negativo.  Criança de 2 anos de idade, 
frequentando creche, que apresenta febre, vômitos e irritabilidade, 
pode ter meningite.  Os sinais de irritação meníngea, Sinal de 
Kerning (limitação na elevação das pernas em relação ao tronco, 
em decúbito dorsal) e de Brudzinski (flexão dos membros 
inferiores ao se fazer a flexão forçada, ventral da cabeça), em 
geral, estão presentes e traduzem a inflamação dos nervos 
sensoriais, que produz uma contratação reflexa de certos 
músculos para minimizar a dor. Febre é um sinal presente em 
praticamente todos os casos de meningite. A irritabilidade intensa 
é devida a hipertensão intracraniana. A púrpura palpável chama a 
atenção para a vasculite sistêmica provocada pela Neisseria 
meningitides e para a urgência no atendimento, uma vez que o 
paciente pode evoluir para choque. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

JAWETZ, MELNICK E ADELBERG. Microbiologia Médica, 25ª ed. 
McGraw-Hill, 2010.  

 

75. A - O perímetro cefálico de recém-nascidos do sexo 

masculino é de aproximadamente 35 cm, e estava baixo ao 
nascer. O crescimento esperado seria de aproximadamente 2 
centímetros por mês no primeiro trimestre. Houve crescimento de 
4 cm no primeiro mês o que deveria ser vigiado até o mês 
seguinte, se não houvesse conhecimento da possibilidade de 
cavalgamento de suturas, uma vez que poderia refletir um 
aumento real do perímetro cefálico, o que deveria apontar para a 
possibilidade de hidrocefalia. No entanto, houve redução da 
inclinação do primeiro para o segundo mês e a curva ficou entre o 
escore z -2 e 0, mais próximo do zero, o que se manteve no 
terceiro mês. O cavalgamento de suturas pode justificar a redução 
inicial do perímetro cefálico pela moldagem do crânio para a 
passagem através pelve materna. Nos primeiros dias após o 
parto, o cavalgamento se desfaz e, uma vez que se junta a isto o 
crescimento normal do perímetro cefálico no primeiro mês, a 
velocidade de crescimento será acima daquela esperada.  

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18ª ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010.  

SESHIA MMK., MULLETT MD, MACDONALD MG. Avery / 
Neonatologia - Fisiopatologia e Tratamento do Recém-nascido. 6ª 
ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2007 

 

76. C - A sinovite transitória do quadril é uma condição 

inflamatória, autolimitada e não específica. É a causa mais 
frequente de dor no quadril de crianças menores de 10 anos, 
acometendo mais meninos do que meninas (3:1), sendo mais 
afetado o lado direito. É frequentemente associada a históricos de 
infecção de vias aéreas superiores precedente, mas não há 
indícios de infecção nos exames laboratoriais. Pode ser insidiosa 
ou de início súbito, após atividade física mais intensa. Ocorre 
distensão capsular, que desencadeia dor, que pode irradiar-se 
para a face medial da coxa e do joelho, fazendo a criança 
claudicar. À rotação interna do quadril, há aumento súbito da dor. 
O hemograma e a VHS são normais,  em geral, podendo ter 
discretas alterações. O exame de eleição é a ultrassonografia de 
quadril e o tratamento requer apenas repouso e medidas gerais 
anti-inflamatórias. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

77. B - Lactente em aleitamento materno exclusivo pode 

apresentar evacuações líquidas após as mamadas por 
exacerbação do reflexo gastro-cólico. O aleitamento deve ser 
mantido pois tra- ta-se de processo fisiológico. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 
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78. D - Segundo o Manual da Estratégia de Atenção Integrada as 

Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), febre e deixar de 
mamar ou diminuir frequência de mamadas, em lactente menor 
de 2 meses são considerados sinais de alerta para Doença 
Grave. O exame físico do lactente não aponta para alterações, 
mas o lactente deve ser internado e investigado, pois devido a 
fragilidade imunológica somada a inespecificidade de sinais e 
sintomas nesta faixa etária, o quadro pode evoluir para sepse e 
morte, quando não realizada a abordagem correta. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

Brasil. Ministério da Saúde. AIDPI - Atenção Integrada às 
Doenças Prevalentes na Infância, 2003.32 p. 

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010.  

 

79. A - Tumor cerebral pode se apresentar com sintomas vagos 

como cefaleia, irritabilidade, confusão mental, entre outros. 
Evoluindo progressivamente, com piora e surgimento de sinais de 
doença avançada como convulsões, alteraçøes visuais. 

 

KLIEGMAN, RM; BEHRMAN, RE; JENSON, HB. Nelson - Tratado 
de Pediatria.18a ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010.  

 

80. D - De acordo com a classificação da OMS para crianças 

com menos que cinco anos, eutrófico teria IMC no escore z de -1 
a + 1, em risco de sobrepeso entre + 1 e + 2, com sobrepeso 
entre + 2 e + 3 e obeso maior que + 3. 

  

Sociedade Brasileira de Pediatria. Avaliação nutricional da criança 
e do adolescente – Manual de Orientação / Sociedade Brasileira 
de Pediatria. Departamento de Nutrologia. – São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia, 
2009.  

 

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 

 

81. C - De acordo com o consenso de Rotherdam (2003), para o 

diagnóstico de  síndrome de ovários policísticos é necessário a 
presença de 2 critérios, anovulação (ciclos menstruais irregulares) 
e hiperandrogenismo (acne e hirsutismo). Apesar da sinéquia 
uterina e gestação serem causas de amenorréia secundária, 
ambas estão excluídas pela presença do teste de progesterona 
positivo. A síndrome de Morris é caracterizada por amenorréia 
primária com insensibilidade androgênica, e a paciente acima 
apresenta amenorréia secundária e hiperandrogenismo clínico. 

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. B - O diagnóstico é vaginose bacteriana, cujos sintomas 

decorrem do aumento de  Gardnerela vaginalis. No caso desta 
paciente é necessário tratamento pois a mesma apresenta-se 
sintomática (corrimento  com odor fétido).  O metronidazol é o 
antibiótico de escolha, podendo ser ministrado por via oral ou 
vaginal. Não é necessário tratar o parceiro, pois a vaginose é 
causada por desequilíbrio da flora vaginal, com diminuição dos 
bacilos de Doderlein, com consequente aumento do pH, 
proporcionando o aumento da Gardnerella, logo não é uma 
doença sexualmente transmissível. Vale ressaltar que o 
cetoconazol é um antifúngico indicado para candidíase.  

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014. 

 

83. A - A  colpocitologia é exame de rastreamento, portanto, não 

fecha diagnóstico, não justificando início de conduta terapêutica.  

No caso de lesão de alto grau é sempre necessário a realização 
da colposcopia, busca da área adequada para realização de 
biópsia.  

Em relação à tipagem do HPV, é sabido que o tipo viral é 
importante no potencial cancerígeno, entretanto, não modifica a 
conduta terapêutica. 

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

84. D - Trata-se de diagnóstico de Doença Inflamatória Pélvica, 

pois para a realização do diagnóstico há necessidade de 3 
critérios maiores (dor em abdome onferior, dor à mobilização do 
colo uterino e dor à palpação de anexos) e 1 critérios menor 
(febre, secreção vaginal, massa pélvica, > 5 leucócitos/campo de 
imersão de secreção de endocervice, Proteina C reativa ou VHS 
aumentados) engloba infecção do trato genital superior, ou seja, 
acima do orifício interno do colo, ocasionando salpingite, que leva 
à obstrução tubária, com conseqüente infertilidade ou gestação 
ectópica. 

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

85. C - O prazo mais efetivo para aplicação da imuniglobulina 

anti-Rh é nas primeiras 72 hoas, mas a possibilidade de 
prevenção permanece por 14 dias e só deve ser administrada 
após certeza de que ainda não existe sensibilização. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007. 

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

86. D - presença de mecônio após amniotomia é um marcador da 

asfixia intraparto, porém com valor preditivo moderado, portanto 
indica vigilância criteriosa. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007.  

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
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87. A - A cardiotocografia normal indica boa oxigenação cerebral, 

embora alguns territórios do organismo fetal estejam em hipóxia, 
o que denominamos asfixia (sofrimento) compensada. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007. 

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

88. D - As queixas e os achados do exame especular são 

característicos da Rotura Prematura das Membranas. Esta 
ocorrência após 34 semanas indica a antecipação do parto em 
até 24h. Como a rotura já ocorreu há 20 horas, a indução deve 
ser imadiata. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007.  

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

89. B - O conhecimento da amplitude das modificações gerais do 

organismo materno e seus efeitos em gestantes cardiopatas é 
extremamente necessário para a conduta adequada. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007. 

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental.  

 

90. C - A longa meia-vida da gonadotrofina coriônica, faz com 

que este marcador laboratorial da presença de gravidez, tenha 
que ser usado criteriosamente. Mesmo com a retirada completa 
do material ovular através da curetagem, o teste permanece 
positivo. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007.  

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

91. A - O encurtamento cervical evidenciado pelo ultrassom é um 

fator de risco importante para prematuridade e está indicada a 
profilaxia com a progesterona vaginal. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007.  

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

 

 

 

 

 

92. B - O quadro clínico durante o trabalho de parto, de 

hipertonia seguida de parada dos contrações e sinais de 
hipovolemia sugerem fortemente rotura uterina. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 1404p. 

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007. 1116p. 

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1300p 

 

93. D - O sucesso da conduta conservadora da gestação 

ectópica com methotrexato, depende do volume do saco ovular, 
da estabilidade hemodinâmica e dos baixos níveis de hCG. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 1404p. 

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007. 1116p. 

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1300p 

 

94. B - Entre os fatores apresentados apenas a obesidade é fator 

de risco para o câncer de endométrio. Também são fatores de 
risco para câncer de endométrio a hipertensão arterial, o diabetes 
e as condições que favorecem o aumento dos níveis de 
estrogênio com pouca ou nenhuma progesterona, hormônio que 
antagoniza o efeito de proliferação do estrogênio no endométrio, 
tais como: terapia de reposição hormonal de estrogênio sem 
associação de progesterona; síndrome dos ovários policísticos; 
nuliparidade;  idade precoce da primeira menstruação e 
menopausa tardia e uso de tamoxifeno no tratamento de tumores 
de mama. 

O tabagismo e a multiparidade são fatores de risco para o câncer 
de colo uterino. O sedentarismo não mostra relação causal direta 
com essas neoplasias, 

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

95. C - É contra indicação absoluta o uso de estrogênio em 

pacientes com história de trombose venosa, assim como em 
situações que o risco de trombose possa estar muito aumentado, 
como por exemplo cirurgia com imobilização prolongada e 
mulheres tabagistas com mais de 35 anos. Porém, nesse caso a 
paciente apresenta 32 anos e o tabagismo isolado não é contra-
indicação.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (máx. três linhas) 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

96. A - A histerectomia e a conização são procedimentos 

cirúrgicos que só podem ser ponderados após diagnóstico 
histopatológico. A paciente apresenta pólipo visível ao exame e 
pediculado, o que facilita a remoção ambulatorial do próprio pólipo 
com posterior análise histológica do material.   

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  
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97. B - A menometrorragia é o sinal mais precoce, e muito 

frequente, da menopausa. A hiperplasia endometrial e o câncer 
de endométrio são descartados pois a ultrassonografia apresenta 
um endométrio atrófico. A endometriose apresenta clinica 
diferente sendo caracterizada pela dismenorreia progressiva e 
dispareunia 

 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

98. D - Como a mamografia apresentou sinais de suspeita de 

malignidade torna-se necessário o diagnóstico que é realizado 
através de biopsia. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (máx. três linhas) 

SCHAFFER, JI, HOFFMAN, BL & SCHORGE, JO. Williams 
Ginecologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2014  

 

99. B - A hipertensão arteria em primigesta jovem sugere pré-

eclâmpsia, e neste caso na forma grave (170x110 mmHg). Os 
sinais neurológicos e abdominais evidenciam a iminência de 
eclâmpsia. Nestes casos, quando o colo uterino é imaturo a 
cesariana está indicada. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007.  

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

100. C - As perdas de repetição no segundo trimestre com fetos 

vivos e partos rápidos evidenciam a Incompetência istmo cervical. 
Nestes casos está indicada com 14 semanas a circlagem cervical. 

 

CUNNINGHAM, FG. et al. Williams Obstetricia. 23ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

NETTO, HC; SÁ, RAM. Obstetrícia Básica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2007.  

REZENDE, J; MONTENEGRO, CAB. Obstetrícia Fundamental. 
12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

CIRURGIA 

 

101. D - Neste caso, o empiema é crônico, e consequentemente, 

o espessamento pleural leva a aderência fixa do mediastino, o 
que possibilita a drenagem aberta. Além disso, a ampla drenagem 
permite a saída mais rápida e total da secreção purulenta 
(empiema), o que não ocorre quando realizamos a drenagem 
fechada. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

102. A - O paciente apresenta quadro de obstrução intestinal 

alta. O débito nasogástrico fecalóide em grande volume e o cólon 
vazio à rotina radiológica do abdome agudo denotam oclusão 
completa que, associados aos sinais de peritonite, indicam 
necessidade de cirurgia imediata. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

 

103. C - O processo inflamatório intraperitoneal promove o maior 

risco de parto prematuro na primeira semana de pós-
apendicectomia, principalmente quando realizada depois da 23ª 
semana de gestação; queda do peso do concepto em cerca de 
100 g em relação ao peso esperado e aumento da mortalidade do 
recém-nascido na primeira semana de vida.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (três linhas) 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

104. B - São critérios de início de suporte nutricional 

perioperatório albumina abaixo de 3g/dL; perda ponderal maior 
que 5% em 1 ano; doença crônica ou desnutrição prévia; perda 
estimada maior que 500ml durante a cirurgia; expectativa de 
incapacidade nutricional até 10 dias após a cirurgia; anemia e 
doença neoplásica não entram nos critérios. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

105. D - A taxa de infusão inicial de líquidos no grande queimado 

é calculada através da fórmula: Peso x Superfície corporal 
queimada / 8. No caso, 60x40/8=300ml/h. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

106. A - A pHmetria esofagiana de 24 horas é considerada 

padrão ouro para diagnóstico e quantificação do refluxo ácido. A 
esofagomanometria tem a função de avaliar a função contrátil do 
esôfago e não o refluxo. A endoscopia digestiva alta é útil apenas 
para descartar outros possíveis diagnósticos. A esofagografia 
embora possa ser útil no diagnóstico da hérnia de hiato, não tem 
o mesmo valor para diagnóstico do refluxo ácido. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

107. C - O quadro clínico é característico do divertículo de 

Zenker. E à esofagografia, nota-se estrutura sacular contígua à 
região posterior ao esôfago cervical.  

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

108. B - O quadro clínico da paciente caracteriza um quadro de 

choque grau II. Neste caso a reposição polêmica sempre se inicia 
com soluções cristalóides. Os hemoderivados são utilizados 
somente em pacientes mais graves, com choque graus III ou IV. 
Solução de glicose não é utilizada no trauma por ser hipotônica. 
Colóides têm a função de promover o transporte do líquido 
extravascular para o intravascular, não sendo indicados no 
trauma. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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109. C - O caso acima exposto é característico de uma hérnia 

inguinal estrangulada, sendo indicada a exploração cirúrgica de 
urgência. A inguinotomia é preferencial em relação à laparotomia 
por permitir acesso direto ao anel inguinal e resolução imediata do 
fator constritor. A laparotomia só será indicada caso haja 
identificação de sofrimento de alça intestinal durante a 
inguinotomia. Calor local irá causar vasodilatação e piora do fator 
isquêmico. A punção náo se justifica em qualquer sentido. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

110. A - A presença do H. pylori aumenta em 3 a 6 vezes o risco 

de surgimento do câncer gástrico. O H. pylori causa uma gastrite 
crônica, que se não tratada, evolui para a gastrite atrófica e para a 
atrofia gástrica. Sabe-se que a atrofia gástrica é um fator de risco 
importante para o desenvolvimento do câncer de estômago. As 
cepas da H.pylori apresentam diversidade genotípica, cujos 
produtos acionam o processo inflamatório por meio de 
mediadores, que podem levar a diferentes graus de resposta 
inflamatória do hospedeiro, resultando em diferentes 
complicações.Alguns genótipos mais virulentos já são bem 
descritos, como os genes VacA e CagA que se relaciona a maior 
prevalência de câncer gástrico. Essas descobertas mostram a 
importância do H pylori na gênese do câncer.  

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

111. D - A fratura de assoalho pode aprisionar o músculo reto 

inferior do olho acometido, herniando parte do mesmo e do 
conteúdo orbitário para o seio maxilar e ocasionando o sinal da 
gota. O aprisionamento do músculo reto inferior levará à restrição 
da motilidade ocular vertical, tracionando o bulbo ocular para 
baixo. O tratamento em casos de fratura com importante alteração 
estética (enoftalmia) e alteração da visão conjugada (diplopia) é a 
reconstrução cirúrgica da parede, livrando o músculo do 
aprisionamento entre as placas ósseas do assoalho. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

112. B - O sangramento pós-tireoidectomia pode causar 

comprometimento das vias aéreas devido à compressão traqueal. 
O primeiro passo deve ser abrir a ferida e drenar o hematoma. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (três linhas) 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

113. A - Devido à liberação de interleucinas pirogênicas, a 

atelectasia causa febre com altas temperaturas sem causa 
infecciosa identificada, sendo a principal causa de febre recente 
após cirurgias abdominais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (três linhas) 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

114. D. - Por se tratar de um caso de trauma abdominal por 

projétil de arma de fogo, é mandatória a exploração cirúrgica com 
inventário de toda a cavidade, uma vez que os exames 
diagnósticos complementares não são sensíveis às lesões 
agudas. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

115. B - Com o objetivo de evitar conflitos de interesse e 

situações suspeitas durante o processo de doação de órgãos e 
transplantes, o que pode levar a sérias consequências em termos 
sociais, o médico que toma parte no exame que verifica o estado 
de Morte Cerebral não pode participar direta ou indiretamente do 
processo de captação ou transplante de órgãos. 

Segundo o artigo 3° da lei 9434/97, o diagnóstico de morte 
encefálica deve ser constatado e registrado por dois médicos não 
participantes das equipes de remoção e transplante. 

 

CABETTE, ELS. Comentários ao Novo Código de Ética Médica. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2011. 

 

116. A - Os gânglios da região supraclavicular constituem 

drenagem da cavidade abdominal 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

117. C - As manifestações clínicas de irritabilidade, choro forte, 

dor intensa em cólica,  de característica paroxística e vômitos, 
acompanhada ou não de fezes com sangue que surgem 
subitamente em paciente previamente hígido são sugestivas de 
invaginação intestinal (intussuscepção).  Inicialmente o lactente 
permanece confortável entre as crises de dor. Com a evolução o 
lactente torna-se progressivamente fraco. Vômitos ocorrem na 
maioria das vezes, sendo mais frequente na fase inicial. Em geral, 
há eliminação de sangue nas primeiras 12 horas. Cerca de 30% 
dos pacientes não apresentam massa abdominal palpável. 
Quando a história clínica e os achados físicos são sugestivos de 
intussuscepção intestinal, deve-se solicitar um ultrassonografia de 
abdome. Os achados de imagem são uma massa tubular  em 
incidências longitudinais e uma aparência de rosquinha ou alvo 
nas imagens transversais. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

LOPEZ, FA; CAMPOS Jr, D. Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria.3a ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

118. D - Traumas fechados podem causar dano ao pâncreas. O 

mecanismo mais comum de lesão pancreática em crianças é o 
trauma.  Compressão direta do epigástrio contra a coluna 
vertebral e um objeto pontiagudo (guiador) é normalmente visto 
após lesões de bicicleta. O segmento do pâncreas mais afetado é 
o corpo. A dor no andar superior do abdome tem intensidade 
variável e irradiação para o dorso e, embora raros, os sianis de 
Cullen (equimose periumbilical) e de Grey-Turner (equimose em 
flancos)e ambos indicam sangramento retroperitoneal e gravidade 
da doença, pois estão presentes nas formas necro-hemorrágicas. 

  

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

PORTO, CC. Semiologia Médica. 5a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 20005. 
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119. A -  A atividade profissional é dado importante, uma vez que 

o agricultor tem exposição intensa a radiação solar, ficando 
sujeito a lesões ceratóticas pré malignas. O carcinoma 
espinocelular tem a ulceração central com bordos elevados assim 
como o rápido crescimento como características marcantes, 
permitindo distinguir do comportamento do basocelular. 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

120. C - A primeira opção no tratamento deste carcinoma passou 

a ser a quimioterapia e a radioterapia desde os relatos de Nigro, 
Vaitkevicuis e Considine em 1974 

 

BEAUCHAMP, LM; MATTOX; KL & TOWNSEND, CM. Sabiston - 
Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


