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1. (D) 
 
Comentários: 
Caso clínico de um paciente assintomático, com baixo risco 
cardiovascular, que apresenta perfil lipídico em níveis limítrofes. É 
possível calcular o valor de LDL-c (neste caso, 140mg/dL) pela 
fórmula de Friedwald: LDL-c (mg/dL) = CT – HDL – 
(Triglicérides/5). A conduta sugerida pelo National Cholesterol 
Education Program's Adul Treatmen Panel III (NCEP-ATP III) para 
pacientes com risco 10 anos < 10% é o início de terapia 
medicamentosa com nível de LDL-c ≥ 190mg/dL. A proposta 
terapêutica para este paciente, portanto, deve estar centrada em 
mudanças no estilo de vida, preferencialmente com o apoio de 
equipe multiprofissional. 
 
Referências: 
Gustavo, Gusso. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 
Princípios, Formação e Prática. Grupo A, 2018. 
 
2. (D) 
 
Comentários: 
FORMAÇÃO DO DIAFRAGMA: Embora as cavidades pleurais 
sejam separadas da cavidade pericárdica, elas permanecem em 
comunicação aberta com a cavidade abdominal (peritoneal) pelos 
canais pericardioperitoneais. Com a progressão do 
desenvolvimento, a abertura entre as cavidades prospectivas 
pleural e peritoneal se fecha pelas pregas com formato de 
crescente, as pregas pleuroperitoneais, que se projetam para 
dentro da extremidade caudal dos canais pericardioperitoneais. 
Gradualmente, as pregas se estendem medial e ventralmente, de 
modo que, até a sétima semana, elas se fusionam com o 
mesentério do esôfago e com o septo transverso. Por 
conseguinte, a conexão entre as porções pleural e peritoneal da 
cavidade corporal se fecha pelas membranas pleuroperitoneais. A 
expansão adicional das cavidades pleurais em relação ao 
mesênquima da parede corporal adiciona uma borda periférica às 
membranas pleuroperitoneais. Uma vez que a borda tenha se 
estabelecido, os mioblastos que se originam dos somitos nos 
segmentos cervicais três a cinco (C3-5) penetram a membrana 
para formar a porção muscular do diafragma. 
 
Referências: 
Embriologia Médica, Langman 13ed, página 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. (A) 
 
Comentários: 
(A) Paciente < 40 anos e os principais genes responsáveis pelo 

câncer de mama são BRCA1 e o BRCA2, classificados 
como genes de supressão tumoral (mutação nesses genes). 

(B) Para predisposição mendeliana dominante ao câncer de 
mama, seria importante a paciente ter: várias pessoas 
afetadas na família com câncer de mama, idade precoce de 
início e doença bilateral. A paciente do caso só apresenta 
idade precoce de início (< 40 anos) 

(C) Está errada, pois é discutível o risco aumentado de câncer 
de mama por uma parente que não é de 1º grau. Além 
disso, o gene investigado não seria um oncogene e sim um 
gene supressor tumoral. 

(D) Pelo fato de ser um caso esporádico (não tem história na 
família de câncer de mama), os fatores ambientais podem 
ter um importante papel na penetrância final das mutações 
BRCA1 e BRCA2.  

 
Referências: 
THOMPSOM E THOMPSON – GENÉTICA MÉDICA 6ª EDIÇÃO, 
CAP 16, PÁG 286 E 287 
 
4. (C) 
 
Comentários: 
Fatores que hiperpolarizam a membrana dos músculos lisos e, 
portanto, as tornam menos excitáveis, diminuindo a motilidade: 
efeito da norepinefrina/epinefrina, estimulação dos nervos 
simpáticos que secretam a norepinefrina em suas terminações. 
Fatores que despolarizam a membrana dos músculos lisos e, 
portanto, as tornam mais excitáveis, aumentando a motilidade: 
efeito da acetilcolina, estimulação dos nervos parassimpáticos 
que liberam acetilcolina nas suas extremidades e o estiramento 
do músculo liso. 
 
Referências: 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1988-2008. 
 
5. (B) 
 
Comentários: 
Os valores do leucograma apresentam neutrofilia (acima de 75%). 
Os neutrófilos são células redondas com função fagocitária 
(fagocitam patógenos ou resíduos em tecidos). 
 
Referências: 
Guyton, 11ª edição, cap. 32  
Semiologia Médica – Mário Lopes, 5ª edição, cap. 47 
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6. (A) 
 
Comentários: 
O efeito teratógeno do tabagismo está associado a anormalidades 
cardíacas, anencefalia, fissura labiopalatina, síndrome da morte 
súbita infantil além da predisposição a doenças respiratórias no 
primeiro ano de vida. Fonte:  
 
Referências: 
Tortora 14ª edição. Princípios de Anatomia e Fisiologia. Pag 
1116. 
 
7. (D) 
 
Comentários: 
A furosemida atua inibindo o transportador NKCC2 (Na+/K+/2Cl-) 
localizado no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Ramo 
este responsável por 25-35% da reabsorção de sódio do túbulo 
renal, o que faz esta classe possuir potência superior e ser útil na 
redução da dispneia e edema de MMII. 
 
Referências: 
Manual de Farmacologia e Terapêutica – Goodman & Gilman – 
Seção V, Capítulo 28. 
 
8. (B) 
 
Comentários: 
A amoxicilina é um antibiótico da classe dos betalactâmicos e 
atua inibindo a síntese da parede celular da bactéria, tem o 
espectro de ação para cocos e bacilos gram + e gram -, no 
entanto na presença de resistência bacteriana (produção de 
betalactamase), o fármaco terá seu anel clivado e perderá seu 
efeito. Muitas infecções que afetam os seios maxilares como as 
sinusites, possuem a presença de bactérias produtoras de 
betalactamase. Para reduzir essa resistência, a associação com o 
ácido clavulânico se faz interessante, pois este funciona como 
falso substrato para enzima, reduzindo sua concentração e 
garantindo o efeito bactericida da amoxicilina 
 
Referências: 
Manual de Farmacologia e Terapêutica – Goodman & Gilman – 
Seção VII, Capítulo 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. (A) 
 
Comentários: 
A pressão no espaço pleural costuma ser inferior à pressão no 
interior dos pulmões ou na parte externa do tórax. Se se 
desenvolver uma perfuração que estabeleça uma conexão entre o 
espaço pleural e o interior dos pulmões ou a parte externa do 
tórax, o ar entra no espaço pleural até que a pressão fique 
equilibrada ou a conexão se feche. Quando há ar no espaço 
pleural, o pulmão entra em colapso parcial. Às vezes, grande 
parte do pulmão ou todo o órgão entra em colapso, o que causa 
falta de ar. 
 
Referências: 
Corpo Humano – Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, 10ª 
Edição, Tortora, Capítulo 18. 
 
10. (C) 
 
Comentários: 
(A) Trata-se de uma hipersensibilidade do tipo I, que 

desencadeia a produção de IgE, desgranulação de 
mastócitos e liberação de citocinas. 

(B) A resposta imune é desencadeada a partir de uma resposta 
de células Th2. 

(D) É uma doença inflamatória induzida principalmente por uma 
reação de hipersensibilidade tipo 1 com envolvimento de 
linfócitos Th2, mastócitos, basófilos e eosinófilos e aumento 
do nível sérico de IgE. 

 
Referências: 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. 
Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema imunológico. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 320 .p. ISBN 978-85-352-7110-2. 
ANEWAY, Charles A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico 
na saúde e na doença. 7. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 
616.079 M978i 
STITES, Daniel P.; TERR, Abba. I.; PARSLOW, Tristan G. 
Imunologia médica. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 616.079 S862i 2004 
 
11. (C) 
 
Comentários: 
A regulação da liberação do TSH é controlada por mecanismos 
de feedback bem dinâmicos, que sofrem a influência de 
componentes fisiológicos moduladores relacionados às 
necessidades fisiológicas do indivíduo 
 
Referências: 
Tratado de Fisiologia Médica, Guyton, 2016, capítulo Introdução à 
Endocrinologia 
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12. (D) 
 
Comentários: 
O quadro clínico (lesão isolada, em placa, com bordas elevadas e 
perda de sensibilidade) favorece o diagnóstico de Hanseníase no 
Polo Tuberculoide. Este polo da doença caracteriza-se pela 
presença de granulomas perineurais ao exame histopatológico, 
não sendo observados bacilos à coloração de Ziehl-Neelsen 
(forma paucibacilar). A tuberculose cutânea é caracterizada pela 
presença de granulomas COM necrose caseosa, sem 
envolvimento preferencial perineural. Micoses superficiais 
cutâneas não estão associadas a granulomas, e sim micoses 
profundas. A Hanseníase Virchowiana caracteriza-se por 
múltiplas lesões e exame histológico sem granulomas, com 
grande quantidade de macrófagos e bacilos (formação de 
globias). 
 
Referências: 
Fung Chan, M. Overview of the Histopathology and Other 
Laboratory Investigations in Leprosy. Curr Trop Med Rep (2016) 
3:131-137. DOI 10.1007/s40475-016-0086-y 
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. ROBBINS. 
Patologia; bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 
 
13. (B) 
 
Comentários: 
A vacina Tríplice viral é composta por vírus atenuados e, diante 
disto, observa-se uma resposta imunológica semelhante à 
infecção, com envolvimento de imunidade celular (TCD8 e TCD4) 
e imunidade humoral (produção de anticorpos através de 
plasmócitos), culminando com uma memória imunológica (IgG), 
que protegerá de infecções futuras. 
 
Referências: 
Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Imunologia celular e molecular. 
9ª Ed. Rio De Janeiro: Elsevier, 2019. ISBN 978-85-352-9074-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. (C) 
 
Comentários: 
Durante os estágios iniciais da LTA, proteínas do parasito são 
associadas à patogenicidade, como a zinco metaloproteinase 
GP63. Por este mecanismo o parasito permanece no interior de 
fagócitos inflamatórios, estabelecendo infecção crônica. Os 
autores sugerem que maior tolerância ao estresse e maior 
número de formas metacíclicas podem contribuir para que cepas 
resistentes tenham habilidades de sobrevivência superior. 
Parasitos resistentes aos antimoniais são capazes de atingir 
maiores índices de formas metacíclicas, as quais são mais 
resistentes à ação do sistema complemento. 
Outro fator que vem sendo associado à patogenicidade da 
Leishmania é a presença de um vírus RNA, que parece estar 
relacionado com o mecanismo de metástase para os sítios 
mucosos. Ele atuaria como um potente imunógeno, induzindo 
uma resposta hiperinflamatória através da ligação com receptores 
Toll-like 3 (TRL3). Tal resposta atribui resistência aos fármacos 
anti-leishmania.  
O índice de infecção em macrófagos foi maior naqueles 
infectados com as cepas isoladas de pacientes refratários ao 
tratamento em comparação ao grupo controle e correlacionaram 
esse achado com a produção aumentada de interleucina 1-β, 
além disso, esses parasitas estimulavam citocinas inflamatórias e 
eram resistentes aos mecanismos de eliminação de macrófagos, 
sendo estes fatores que podem contribuir para gravidade da 
doença. 
 
Referências: 
HENDRICKX, S.; GUERIN, P. J.; CALJON, G.; CROFT, S. L.; 
MAES, L. Evaluating drug resistance in visceral leishmaniasis: the 
challenges. Parasitology, pp. 1-11, 2016.  
Cordeiro LV et al. A RESISTÊNCIA AOS ANTIMONIAIS PODE 
LEVAR AO AUMENTO DA VIRULÊNCIA EM LEISHMANIA SPP.? 
Revista Interdisciplinar em Saúde 2020; 7(1):577-93, ISSN: 2358-
7490. 
 
15. (D) 
 
Comentários: 
Em paciente em que se prevê início de terapia imunossupressora 
(no caso, o uso de imunobiológico), se recomenda rastreio para 
TB latente (alternativa C incorreta), que deve ser feito com prova 
tuberculínica (PPD) e raio-x de tórax (alternativa D correta). A 
baciloscopia do escarro só estaria indicada caso o paciente 
estivesse sintomático, com suspeita clínica de TB ativa 
(alternativa A incorreta). A isoniazida está indicada apenas para 
os pacientes em que se diagnostica TB latente (alternativa B 
incorreta). 
 
Referências: 
Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no 
Brasil. 2a ed (2019). 
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16. (A) 
 
Comentários: 
A dose máxima recomendada do Diurético Tiazídico 
Hidroclorotiazida deve ser de 25mg/dia, tendo em vista que doses 
maiores resultam em grande depleção de potássio e arritmias 
ventriculares fatais. 
 

Referências: 
BRUNTON, Laurence L.; HILAL-DANDAN, Randa; KNOLLMANN, 
Björn C. As Bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & 
Gilman. Cap. 28. 13. ed. Porto Alegre: AMGM, 2019. 1738 p. 
ISBN 978-85-8055-614-8. Português 
 
17. (B) 
 
Comentários: 
(A) Incorreto. A mãe é obrigatoriamente portadora, pois seu pai 

apresenta a doença. Portanto, o risco de recorrência é de 
50% para os filhos. 

(B) Correto. Nos casos de doenças recessivas ligadas ao X em 
que uma mulher é afetada, uma explicação possível é o 
desvio de inativação do cromossomo X, que pode ser 
devido a uma translocação entre um cromossomo 
autossômico e o cromossomo X. 

(C) Incorreto. O risco de recorrência para a prole é de 25%. 
(D) Incorreto. O médico deve informar o risco de recorrência, 

porém deve respeitar o direito de cada casal em fazer suas 
escolhas sobre reprodução, livre de coerção. 

 
Referências: 
Nussbaum, R.L.; McInnes, R.R.; Willard, H.F. Thompson & 
Thompson. Genética Médica. 7.ed., Guanabara Koogan, 2008. 
Estudos de Casos Clínicos, ilustrando os princípios genéticos 
(páginas azuis), Caso 18(xli) 
 
18. (A) 
 
Comentários: 
Os mediadores pré-formados são compostos pela histamina 
(determinando prurido, vasodilatação, permeabilidade vascular, 
contração da musculatura lisa, secreção mucosa, quimiocinese de 
leucócitos, produção de prostaglandinas, secreção ácida gástrica 
e imunorregulação), proteases naturais (triptase, a qual pode 
causar clivagem do C3 e fibrinólise; quimase e carboxipeptidase. 
 
Referências: 
CRIADO, Paulo Ricardo et al. Urticária. A. Bras. Dermatol, Rio de 
Janeiro, v. 80, n. 6, pág. 613-630, dezembro de 2005. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-
05962005000700008&lng=en&nrm=iso> 
 
19. (C) 
 
Comentários: 
Resposta incorreta: 
I. Os agentes químicos causadores de câncer atuam com mais 
frequência em tecidos com a maior exposição de superfície, 
dentre eles, pulmão, trato gastrointestinal e pele. 
 
Referências: 
Saito, Renata de Freitas; Lana, Marlous Vinícius Gomes; 
Medrano, Ruan F. V.; Chammas, Roger (eds). Fundamentos de 
oncologia molecular. São Paulo: Atheneu, 2015. 501p. 

20. (A) 
 
Comentários: 
A obstrução completa de um brônquio principal pela prótese 
(geralmente o brônquio principal direito porque se encontra quase 
em linha reta com a traqueia, além de ser mais calibroso que o 
brônquio fonte esquerdo) irá provocar atelectasia do pulmão, o 
que irá ocasionar desvio do mediastino para o mesmo lado do 
pulmão colapsado. 
 
Referências: 
MOORE, KEITH L. – Anatomia Orientada para a Clínica, 6a. 
Edição, Editora Guanabara Koogan, Capítulo 1, Página 92. 
 
21. (B) 
 
Comentários: 
(A) USG transvaginal, RM de pelve com contraste, 

histeroscopia diagnóstica, são os melhores exames para 
avaliação e diagnóstico dos miomas uterinos. A USG 
transabdominal pode ter validade para miomas de grandes 
volumes. Videolaparoscopia não tem objetivo de diagnóstico 
e sim terapêutico.  

(B) correta 
(C) 20% da população tem mioma. O potencial de malignização 

é muito baixo. A cirurgia para sua retirada é indicada 
apenas nos casos sintomáticos e nas falhas ao tratamento 
clínico.  

(D) Paciente é nuligesta. A histerectomia não é a primeira 
escolha para o tratamento de miomatose uterina. 

 
Referências: 
Fonte: Tratado da FEBRASGO 
Ginecologia Clínica - Diagnóstico e tratamento - MedBook 
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22. (A) 
 
Comentários: 
A transmissão neonatal é elevada (30-50%) para as gestantes 
que adquirem herpes próximo ao parto e menor de 1% para as 
que adquirem no primeiro trimestre. Mulheres sem o diagnóstico 
de herpes genital devem evitar ter relações sexuais, 
principalmente no terceiro trimestre, com parceiros sabidamente 
infectados. Testes sorológicos podem ser úteis na identificação 
dessas gestantes com risco de infecção. Embora o parto 
cesariano não elimine completamente o risco de transmissão 
neonatal, este deve ser recomendado caso a gestante apresente 
lesão herpética no início do trabalho de parto. O Aciclovir pode 
ser usado para o tratamento do herpes genital em qualquer fase 
da gravidez, até naquelas que estão amamentando. Embora os 
dados sobre o uso gestacional do Valaciclovir e do Fanciclovir 
sejam limitados, estudos em animais demonstraram baixo risco 
em mulheres grávidas. O tratamento supressivo com Aciclovir 
reduz a taxa de cesariana, por diminuir a recorrência das lesões; 
porém, não reduz a transmissão neonatal. O regime supressivo 
recomendado sugere que o tratamento seja iniciado a partir de 36 
semanas de gestação com Aciclovir 400 mg 3x ao dia ou 
Valaciclovir 500mg/dia. 
 
Referências: 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral 
às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); pg 
146; Edição Revisada; 2020. Disponível em 
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-
diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-
infeccoes 
Herpes Simples; FEBRASGO. Disponível em 
https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/328-herpes-
simples#:~:text=O%20diagn%C3%B3stico%20do%20herpes%20
genital,ser%20pouco%20sens%C3%ADvel%20e%20inespec%C3
%ADfico. 
 
23. (C) 
 
Comentários: 
Sintomatologia clássica de vulvovaginite fúngica, associada a 
predisposição da doença de base (DM tipo1). Clindamicina, 
Metronidazol e Azitromicina são antibióticos que podem, inclusive, 
agravar o quadro. Miconazol é um antifúngico com excelente 
cobertura terapêutica. 
 
Referências: 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral 
às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); pg 
138; Edição Revisada; 2020. Disponível em 
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-
diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-
infeccoes 
 
24. (D) 
 
Comentários: 
A profilaxia para estreptococo do grupo B está indicada, assim 
como o uso de corticoide para prevenção da Síndrome do 
desconforto respiratório no RN. A administração de antibiótico 
profilático com conduta expectante do parto fornece tempo para 
que o corticoide exerça os seus efeitos. 
 
Referências: 
Tratado de Obstetrícia da FEBRASGO 
 

25. (B) 
 
Comentários: 
Estudos transversais apontam que a HAS eleva-se na pós-
menopausa e que o estrogênio pode reduzir esta modificação 
(29). A associação de progestagênios modificando esse efeito do 
estrogênio foi avaliada em alguns estudos. Há evidências de que 
associações de estrogênio com progestogênio, demostra redução 
de níveis pressóricos em pacientes pós-menopáusicas 
hipertensas (30). Na via transdérmica e percutânea não existem 
os efeitos desfavoráveis decorrentes da primeira passagem 
hepática, a biodisponibilidade é maior, podendo-se utilizar 
menores doses e a relação E2 /E1 é maior do que 1, semelhante 
à menacme. Reduz, ainda, a produção de triglicerídeos. Sendo 
assim, as vias transdérmica e percutânea são mais indicadas em 
pacientes diabéticas, hipertensas, fumantes, com 
tromboembolismo pregresso, embolia pulmonar e cálculo biliar. 
Nas fumantes é melhor não usar a via oral, pois o fumo produz 
derivados que poderiam aumentar o metabolismo dos E, quando 
da primeira passagem hepática. 
 
Referências: 
Tratado de Ginecologia da FEBRASGO 
 
26. (D) 
 
Comentários: 
Infecção Puerperal é o termo utilizado para descrever qualquer 
infecção bacteriana após o parto (Cunningham et al.,2001).  
Endometrite é a forma clínica mais frequente de infecção 
puerperal, podendo estar associada ou não à infecção de ferida 
operatória, episiotomia ou parede abdominal.  
De maneira geral surge entre o terceiro e sétimo dia de puerpério.  
Os fatores de risco são: Cesariana, ruptura prematura da 
membrana, parada de progressão no trabalho de parto, excesso 
de toques vaginais, monitorização fetal interna, inabilidade do 
cirurgião, obesidade, diabetes, cultura positiva no LA. 
 
Referências: 
Carvalho RL. Infecção puerperal. In: Freitas F et al. Rotinas em 
Obstetrícia. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed; 2001. P. 321-9. 
Cunningham FG et al. Puerperal infection. In: Cunningham FG et 
al. Williams Obstetrics. 21st. Ed. San Francisco: McGraw-Hill; 
2001. P 671-85. 
Martins-Costa SH, Ramos JGL, Stocker F, Cunha Filho JSL. 
Endometrite puerperal no HCPA: epidemiologia e tratamento. 
Revista HCPA 1993; 13:50-2. 
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27. (A) 
 
Comentários: 
I. No período gestacional, o volume sanguíneo começa a 
aumentar desde o primeiro trimestre, por ação de hormônios - 
estrogênio e progesterona - e sob a influência do sistema renina-
angiotensina-aldosterona. Atinge platô ao redor da 30ª semana, 
com aumento de 50% (1.200 mL a 1.500 mL) em relação ao 
encontrado no período pré-conceptual. Consequentemente, o 
débito cardíaco se eleva em 40% a 50%. Ocorre aumento da 
massa eritrocitária em menores proporções, 20% a 30% (300 mL) 
principalmente em resposta à atividade aumentada da 
eritropoetina e hormônio lactogênio placentário, que estimulam a 
eritropoese medular (hiperplasia medular eritroide). Para 
acomodação desta expansão volumétrica, a resistência vascular 
periférica diminui. 
II. Sabe-se que:  
IgG reagente / IgM não reagente: gestante imune 
IgG não reagente / IgM não reagente: gestante susceptível. 
IgG reagente ou não / IgM reagente: gestante com possível 
infecção ativa ou recente. 
III. Grávidas com valores de glicemia plasmática em jejum igual 
ou superior a 126 mg/dl (7,0 mmol/l) ou com um valor de glicemia 
plasmática ocasional superior a 200 mg/dl (11,1 mmol/l), se 
confirmado com um valor em jejum superior ou igual a 126 mg/dl, 
devem ser consideradas como tendo o diagnóstico de Diabetes 
Mellitus na Gravidez 
IV. Anti HB deu não reagente, logo não há infecção 
V. A presença de neutrófilos com granulações tóxicas é comum 
na gestação 
 
Referências: 
SOUZA, Ariani I.; BATISTA FILHO, M.; FERREIRA, Luiz OC. 
Alterações hematológicas e gravidez. Rev Bras Hematol Hemoter, 
v. 24, n. 1, p. 29-36, 2002. 
RODRIGUES, Lilian P.; JORGE, Silvia Regina PF. Deficiência de 
ferro na gestação, parto e puerpério. Revista Brasileira de 
Hematologia e Hemoterapia, v. 32, p. 53-56, 2010. 
PORTO, Ana Maria Feitosa et al. Perfil sorológico para 
toxoplasmose em gestantes atendidas em maternidade. Rev. 
Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 54, n. 3, p. 242-248, June 
2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
42302008000300018&lng=en&nrm=iso>. access on 27 Apr. 2021. 
https://doi.org/10.1590/S0104-42302008000300018. 
 
28. (C) 
 
Comentários: 
A imunoglobulina anti-D deve ser administrada em mulheres 
grávidas D-negativas que estão expostas a células vermelhas do 
D-positivo fetais, estando em risco para o desenvolvimento de 
anticorpos anti-D entre a 28ª e a 34ª semana de gestação de 
todas as mulheres com Coombs indireto negativo e com parceiros 
Rh positivos. Mulheres D-negativo que têm anticorpos anti-D não 
devem receber imunoglobulina anti-D: Não é eficaz, uma vez que 
aloimunização ao antígeno D ocorreu e não vai impedir um 
aumento no título materno. 
 
Referências: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Atenção ao Pré-Natal de Baixo 
Risco. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de 
Atenção Básica, n° 32. Brasília – DF 2012. 
 
 

29. (D) 
 
Referências: 
Tratado de obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; 1. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2019, 
pag 677. 
 
30. (A) 
 
Comentários: 
Os principais critérios para a indicação do Metotrexato (MTX) são: 
estabilidade hemodinâmica, diâmetro da massa anexial < 3,5 cm, 
beta-hCG inicial ≤ 5.000 mUI/mL, ausência de dor abdominal, 
desejo de gravidez futura e termo de consentimento assinado. 
 
Referências: 
Tratado de obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; 1. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2019, 
pag 677. 
 
31. (C) 
 
Comentários: 
Trata-se de sífilis secundária na gestação. A penicilina é a única 
opção terapêutica que trata o feto, quando ministrada antes de 30 
dias do término da gestação. Para sífilis primária, secundária e 
latente recente, indica-se penincilina benzatina 2,4 milhões de UI, 
IM, dose única. Para o seguimento do paciente, os testes não 
treponêmicos (por exemplo: VDRL) devem ser realizados 
mensalmente nas gestantes, e no restante da população, a cada 
três meses no primeiro ano de acompanhamento do paciente e a 
cada seis meses no segundo ano (3, 6, 9, 12, 18, 24 meses). 
 
Referências: 
Tratado de obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; Capítulo 38, 1. ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 
 
32. (A) 
 
Comentários: 
Para o rastreio de diabetes na gestação, realiza-se a glicemia de 
jejum até 20 semanas de idade gestacional. Caso apresente valor 
inferior a 92 mg/dL, realiza-se TOTG com 75g de 24 a 28 
semanas. Se ao menos um valor alterado no TOTG 75, define o 
diagnóstico de diabetes gestacional: glicemia de jejum ≥ 92 mg/dl, 
1 hora ≥ 180 mg/dl e 2 horas ≥ 153 mg/dl. Se a glicemia de jejum 
for > 126 mg/ dl ou do TOTG 75 g após a segunda hora > 
200mg/dl ou maior, o diagnóstico será de DM prévio em qualquer 
momento da gestação A dieta é importante para que se consiga 
adequado controle glicêmico em 70% a 85% das mulheres com 
diabetes gestacional. Em pacientes com diabetes gestacional, 
após uma a duas semanas, se o controle glicêmico não estiver 
adequado, deve-se iniciar a terapêutica medicamentosa. A 
paciente do caso apresentou apenas o valor de 1h no TOTG 
alterado, o que diante do exposto confirma o diagnóstico de DM 
gestacional, sendo, portanto, inicialmente indicado dieta e 
monitoração glicêmica. 
 
Referências: 
Tratado de obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; Capítulo 38, 1. ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 
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33. (B) 
 
Comentários: 
O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas 
lesões precursoras é o exame citopatológico. Os dois primeiros 
exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos os 
resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a 
cada 3 anos (A). O início da coleta deve ser aos 25 anos para as 
mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual (A). O 
rastreamento antes dos 25 anos deve ser evitado (D). Os exames 
periódicos devem seguir até os 64 anos e, naquelas mulheres 
sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, 
interrompidos quando tiverem pelo menos dois exames negativos 
consecutivos nos últimos cinco anos (B). 
 
Referências: 
Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do 
útero / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 
Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção 
Precoce e Apoio à Organização de Rede. – 2. ed. rev. atual. – Rio 
de Janeiro: INCA, 2016 
 
34. (A) 
 
Comentários: 
Paciente apresenta lesão suspeita em mama direita (BIRADS 4) e 
a biópsia de agulha grossa (core biópsia) revela lesão com 
atipias. É imprescindível a ressecção ampla da lesão a fim de se 
excluir por completo qualquer lesão maligna na adjacência da 
área nodular. 
 
Referências: 
NAZÁRIO, A.C.P.; ELIAS, S.; FACINA, G.; ARAÚJO NETO, J.T. 
MASTOLOGIA CONDUTAS ATUAIS; Ed.MANOLE, 2016. 
Cap.06, vol.1, p-61-70. NAZÁRIO, A.C.P.; ELIAS, S.; FACINA, G.; 
ARAÚJO NETO, J.T. MASTOLOGIA CONDUTAS ATUAIS; 
Ed.MANOLE, 2016.Cap.10, vol.1, p-77-80. 
 
35. (B) 
 
Referências: 
Tratado de obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; Capítulo 38, 1. ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. (A) 
 
Comentários: 
A pré-eclâmpsia é uma doença multifatorial e multisistêmica, 
específica da gestação. Classicamente diagnosticada pela 
presença de hipertensão arterial (PA ≥ 140 X 90 mmHg) 
associada à proteinúria, que se manifesta em gestante 
previamente normotensa, após a 20° semana de gestação. 
Atualmente, também se considera pré-eclâmpsia quando, na 
ausência de proteinúria, ocorre disfunção de órgãos-alvo.  
Paciente apresentava alteração pressórica associada a 
sinais/sintomas de iminência de eclâmpsia, classificando-a como 
pré-eclampsia com sinais de gravidade. Não podemos fechar o 
diagnóstico de Sindrome HELLP, baseado nos seguintes critérios:  
-Hemolise (presença de esquizócitos e quinócitos em sangue 
periférico e/ou elevação do DHL acima de 600 UI/L); -
Comprometimento hepático determinado pela elevação dos 
valores de TGO e TGP acima de duas vezes o seu valor de 
normalidade; Plaquetopenia, definida por valores inferiores a 
100.000 /mm³ 
 
Referências: 
American College of Obstetricians and Gynecologists; Task Force 
on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Report 
of the American College of Obstetricians and Gynecologists’ Task 
Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013; 
122(5):1122-31. Amaral LA, Wallace K, Owens M, LaMarca B. 
Pathophysiology and current clinical management of 
preeclampsia. Curr Hypertens Rep. 2017; 19 (8):61. 3. Norwitz 
ER. Cesarean section on maternal request [Internet]. UpToDate; 
2018. [cited 2018 Mar 29]. Available from: https://www. 
uptodate.com Sibai BM. Magnesium sulfate prophylaxis in 
preeclampsia: lessons learned from recent trials. Am J Obstet 
Gynecol. 2004;190(6):1520-6. 
 
37. (C) 
 
Comentários: 
O quadro clínico fala a favor de dismenorreia primária uma vez 
que a adolescente tem ciclos regulares e dismenorreia que iniciou 
junto com a menarca, com duração de menos de três dias, além 
de não ter sido encontrado no exame físico e de imagem 
nenhuma evidência de doença orgânica genital. Além disso, 
podemos afastar doença inflamatória pélvica, uma vez que não 
apresenta leucorreia, e ainda não iniciou vida sexual. 
 
Referências: 
DALL'ACQUA, Roberta; BENDLIN, Tania. Dismenorreia. Femina, 
p. 273-276, 2015. 
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38. (D) 
 
Comentários: 
Durante o pré-natal, parto e puerpério deve ser realizado a 
orientação acerca do planejamento familiar. O LAM pode ser 
orientado caso a puérpera esteja em amenorreia e com 
aleitamento exclusivo, os métodos de barreira, os dispositivos 
intrauterinos e os anticonceptivos hormonais com progestágenos 
podem ser usados. A alternativa errada é a II porque coloca o uso 
rotineiro dos anticoncepcionais combinados no pós-parto com 
forma de diminuir a morbimortalidade, porém sabemos que os 
anticoncepcionais combinados são contraindicados. Como 
também a prescrição rotineira de qualquer método não deve ser 
realizada sem antes uma orientação prévia à paciente e ela 
deverá escolher seu método de acordo com sua avaliação. 
 

Referências: 
OLIVEIRA, Daniela do Carmo et al. Estrutura organizacional da 
atenção pós-parto na Estratégia Saúde da Família. Escola Anna 
Nery, v. 17, n. 3, p. 446-454, 2013. 
 
39. (C) 
 
Comentários: 
Aplicação da regra Nägele, que consiste em adicionar 7 dias à 
data da última menstruação e mais nove meses (ou menos 3 
meses qundo se faz o cálculo retrógrado) 
 
Referências: 
Obstetrícia Fundamental – Rezende 
 
40. (B) 
 
Comentários: 
Durante o primeiro trimestre de gestação, a mulher assintomática, 
sem IO e com LT-CD4+ acima de 350 céls/mm3, deverá ser 
abordada quanto à importância da adesão e sobre a possibilidade 
de iniciar TARV apenas após o término do primeiro trimestre.  
Para qualquer ARV, não há completa segurança quanto à 
exposição fetal no primeiro trimestre, apesar da importância da 
TARV para a saúde materna e da diminuição significativa da 
transmissão vertical do HIV. Portanto, essa decisão deverá ser 
tomada em conjunto com a equipe assistente e a PVHIV. Em 
mulheres com CV desconhecida ou maior que 1.000 cópias/mL 
após 34 semanas de gestação, a cesárea eletiva a partir da 38ª 
semana de gestação diminui o risco de TV do HIV. Solicitar 
trimestralmente a contagem de LT-CD4 durante gestação para 
gestantes em início de tratamento. A solicitação de CV-HIV 
deverá ser realizada na primeira consulta. Coletar genotipagem 
antes do início da TARV para todas as gestantes. Iniciar TARV 
em gestantes que não estavam em tratamento, sem aguardar 
resultado de genotipagem. 
 
Referências: 
Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da 
transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. 2019. 
Brasília-DF. Ministério da Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. (C) 
 
Comentários: 
Espera-se que os lactentes sentem-se sem apoio a partir do 
sétimo mês. Normalmente o comportamento de engatinhar inicia-
se entre o sexto e o nono mês (sendo que algumas crianças 
nunca engatinham). As reações a pessoas estranhas costumam 
surgir entre o sexto e o oitavo meses. O rolamento é um dos 
principais marcos do desenvolvimento aos 6 meses de idade. Sua 
ausência pode denotar um atraso no desenvolvimento infantil. 
 
Referências: 
BURNS, D. (Org) Tratado de Pediatria. Barueri: Manole, 2017; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de Atenção Básica - Saúde 
da Criança: Crescimento e Desenvolvimento. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2012; HASSANO, Y. Desenvolvimento 
Neuropsicomotor no Primeiro Ano de Vida. Revista de Pediatria 
SOPERJ, suplemento, p. 9-14, 2011. 
 
42. (D) 
 
Comentários: 
(A) ERRADA: O bicarbonato de sódio deve ser feito após 

hidratação parenteral e em casos de acidose metabólica 
clinica ou laboratorial que no nosso caso não fica bem 
caracterizada a princípio. 

(B) ERRADA: A ceftriaxona é uma opção terapêutica para os 
casos de infecção bacteriana de foco intestinal, o nosso 
caso, apesar da gravidade, caracteriza a princípio uma 
etiologia viral pela ausência de sangue nas fezes. 
Importante reforçar que mesmo nas diarreias 
sanguinolentas a etiologia viral ainda é possível, devendo-
se utilizar outros parâmetros como febre e estado geral na 
avaliação. 

(C) ERRADA: O soro oral é uma ótima opção terapêutica para 
os casos de diarreia sem desidratação ou desidratação 
leve/moderada, no nosso caso os sinais clínicos são 
sugestivos de Desidratação grave que exige hidratação 
parenteral 

(D) CORRETA: Desidratação grave utiliza-se Hidratação 
parenteral, plano C 

 
Referências: 
Tratado de Pediatria 4ª Edição 
 
43. (C) 
 
Comentários: 
A descrição do caso acima é bastante sugestiva de Impetigo, o 
mesmo se caracteriza por ser lesão superficial, de etiologia 
bacteriana (Estreptococos pyogenes ou Estafilococos aureus), 
sendo a Penicilina Benzatina uma das principais opções 
terapêuticas, além das penicilinas orais e cefalexina. A atopia do 
menor pode ser fator de risco para tal infecção no momento que a 
“coçadura” pode funcionar como porta de entrada para bactérias 
de pele. As demais alternativas são infecções cutâneas mais 
profundas. 
 
Referências: 
Tratado de Pediatria 4ª Edição 
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44. (D) 
 
Comentários: 
Trata-se de uma criança com um quadro de exacerbação de 
asma, provavelmente desencadeada por uma infecção 
respiratória de etiologia viral. A crise é classificada como grave, 
pois o paciente apresenta taquipneia, agitação, falava apenas 
palavras soltas, utilizava musculatura acessória e trazia saturação 
inferior a 90%. Nesse caso, estaria indicado o beta 2 agonista de 
curta duração acompanhado de corticoesteroide oral ou venoso. 
O brometo de ipratrópio foi associado à diminuição da 
hospitalização em crianças e adultos com asma moderada e 
grave. O sulfato de magnésio não deve ser utilizado 
rotineiramente, mas pode ser prescrito em crianças nos casos de 
asma grave que não respondem ao tratamento inicial e possuem 
hipoxemia persistente. 
(A) Incorreta, pois se trata de uma crise de asma grave e não 

moderada. O sulfato de magnésio deve ser utilizado apenas 
nos casos de asma grave que não respondem ao 
tratamento inicial 

(B) Incorreta, pois se trata de uma crise de asma grave. O 
tratamento descrito estaria correto se o quadro se tratasse 
de uma crise de asma moderada 

(C) Incorreta, pois a teofilina está contraindicada, uma vez que 
tem pouca eficácia e perfil de segurança ruim comparado 
com os beta dois agonistas de curta duração 

(D) Correta 
 
Referências: 
GINA 2020 
 
45. (D) 
 
Comentários: 
A terapêutica não farmacológica deve ser instituída em todas as 
crianças com pré-hipertensão (níveis tensionais entre percentil 90 
e 95) e hipertensas (níveis tensionais acima do percentil 95).  
Essa terapêutica, direcionada para mudanças no estilo de vida, 
inclui: redução de peso (em pacientes com peso elevado), 
intervenção dietética com redução da ingesta de sódio e do 
excesso de calorias e gorduras, atividades físicas regulares e 
limitação das atividades sedentárias para menos de 2 horas por 
dia, além de não utilização de álcool, fumo e drogas ilícitas. 
Por não haver marcadores que permitam diferenciar 
definitivamente hipertensão essencial de hipertensão secundária, 
há muitas dúvidas sobre como investigar a criança hipertensa. No 
entanto, a maioria dos autores concorda que ureia, creatinina, 
eletrólitos séricos, urinálise (incluindo proteinúria/ 
microalbuminúria), urocultura, hemograma completo, perfil 
lipídico, glicemia, ácido úrico sérico, radiografia de tórax, 
ultrassonografia de rins e vias urinárias, eletrocardiograma, 
ecocardiograma e exame de fundo de olho são úteis e 
necessários. 
“Quando a HAS é confirmada, devem ser realizados os seguintes 
exames: hemograma, sumario de urina, uro, iono, ureia, 
creatinina, cálcio, acido úrico e perfil lipídico. Se um desses 
exames for alterado, devem ser solicitados USG renal, ECO e 
exame de fundo de olho.” 
 
Referências: 
SBP, pag 1198 
Pediatria ambulatorial IMIP, pag 277 
 
 
 
 

46. (B) 
 
Comentários: 
O quadro é compatível com celulite pré-septal, geralmente 
secundária a lesões de pele, infecções de pele e infecções de 
vias aéreas superiores. O tratamento consiste em 
antibioticoterapia. 
 
Referências: 
Alves, João Guilherme Bezerra; Ferreira, Otelo Schwambach; 
Maggi, Rubem Rolando Schindler. Fernando Figueira Pediatria, 4ª 
edição, Rio de Janeiro: Medbook Editora. 
 
47. (B) 
 
Comentários: 
A hipótese diagnóstica para o caso acima é de síndrome 
nefrótica. A proteinúria é o cartão postal desta doença.  Presença 
de proteinúria de 24hs > 50mg/kg/dia ou 40 mg/m2 /h ou relação 
proteína creatinina > 2 mg/mg confirmam o diagnóstico. 
 
Referências: 
Tratado de Pediatria 4 Ed, página 1140 
 
48. (D) 
 
Comentários: 
Icterícia precoce, menos de 24horas de vida, é considerada 
patológica. Neste caso, incompatibilidade ABO, necessitando 
fototerapia, controle laboratorial. 
 
Referências: 
QUINTAS, Conceição; SILVA, Albina. Icterícia neonatal. 
Consenso em Neonatologia, 2004. 
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49. (A) 
 
Comentários: 
A Cetoacidose diabética (CAD) pode ser confundida com 
abdômen cirúrgico agudo, por apresentar dor abdominal intensa e 
a leucocitose. Laboratorialmente, ela é caracterizada por: 
hiperglicemia (glicemia > 250 mg/dL); acidose metabólica (pH < 
7,3 ou bicarbonato sérico < 15 mEq/L); cetonemia (cetonas totais 
> 3 mmol/L) e cetonúria. Coma e hipotermia constituem sinais de 
mau prognóstico na CAD e a mortalidade chega a 5% nos 
melhores centros médicos. 
(A) Os principais fatores precipitantes da CAD diabética são: 

omissão da insulinoterapia, infecções, situações de estresse 
agudo (acidente vascular encefálico, infarto agudo do 
miocárdio, pancreatite aguda, traumatismo, choque, 
hipovolemia, queimaduras, hemorragia gastrointestinal), 
gestação, problemas na bomba de insulina, abuso de 
drogas (álcool, cocaína) e medicações (corticosteroides, 
diuréticos, agentes simpaticomiméticos, bloqueadores α e β 
adrenérgicos, inibidores de protease, antipsicóticos atípicos, 
e outros). 

(B) Os níveis de glucagon estão elevados na CAD. A acidose 
metabólica resulta principalmente do excesso de corpos 
cetônicos e da depleção de álcalis. 

(C) A cetoacidose diabética (CAD) é uma acidose metabólica 
que ocorre pelo acúmulo de cetonas devido à diminuição 
intensa dos níveis de insulina. A cetoacidose é clinicamente 
caracterizada por desidratação, respiração acidótica e 
alteração do sensório. 

(D) A hiponatremia, o edema cerebral e a rabdomiólise são 
eventos que ocorrem com certa frequência e podem ser 
complicadores do quadro na CAD 

 
Referências: 
Tratado de Pediatria- SBP 
 
50. (B) 
 
Comentários: 
Os elementos definidores de OMA são: Sintomas de início súbito, 
febre, irritabilidade, abaulamento de membrana timpânica 
hiperemia de membrana timpânica, podendo haver otorreia que 
representa sinal de maior gravidade. 
 
Referências: 
Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria- 4 ed. 
Manole, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. (C) 
 
Comentários: 
A principal hipótese a ser considerada diante de um recém-
nascido prematuro, PIG, com icterícia, visceromegalia e petéquias 
e leucocoria é a possibilidade de infecção congênita. A presença 
de sopro sistólico infraclavicular, compatível com o diagnóstico de 
persistência do canal arterial, é muito sugestiva de síndrome da 
rubéola congênita, infecção congênita que se caracteriza pela 
tríade composta por surdez, catarata (responsável pela 
leucocoria) e cardiopatia congênita. As cardiopatias mais 
encontradas na rubéola congênita incluem a persistência do canal 
arterial e a estenose de artéria pulmonar. Síndrome da Rubéola 
Congênita ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 
Descrição - A Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), 
geralmente, é uma condição clínica grave. A infecção da placenta 
e viremia fetal ocorrem em cerca de 40 a 60% das mulheres 
grávidas infectadas com o vírus da Rubéola, principalmente 
durante as primeiras semanas de gestação (primeiras nove 
semanas). Esse vírus tem tropismo por células em formação 
(embriogênese) e quanto mais precoce a idade gestacional, mais 
elevadas são as taxas de malformações congênitas: estima-se 
que, nas primeiras 8 semanas de gestação, 90% dos recém-
nascidos (RN) sejam portadores da SRC (com múltiplos defeitos); 
80%, até a décima semana de gestação; e 35%, entre a décima 
primeira e décima segunda semana de gestação. Após esse 
período, a ocorrência da doença fetal declina e, da décima sexta 
à vigésima semana, somente se registra sofrimento fetal. Os 
principais sinais e sintomas da infecção intrauterina são aborto 
espontâneo, prematuridade, baixo peso, malformação congênita 
de grandes órgãos e sistemas, como olhos (microftalmia, 
retinopatia, glaucoma e catarata), deficiência auditiva, coração 
(persistência de ducto arterial, defeitos do tabique interauricular e 
interventricular, estenose ou hipoplasia da artéria pulmonar), e 
alterações neurológicas (meningoencefalite, retardo mental), 
púrpura, esplenomegalia, osteopatiaradiolúcida, dentre outros. É 
possível a ocorrência de formas tardias e leves que se 
manifestam como surdez parcial, pequenas deficiências 
cardíacas, diabetes melito, pancreatite progressiva, dentre outras, 
só diagnosticadas muitos anos após o nascimento. 
 
Referências: 
Pediatria – Fernando Figueira 
 
52. (C) 
 
Comentários: 
A vacina de varicela é de vírus vivo atenuado e, portanto, 
contraindicada em qualquer fase da gestação, sendo o tratamento 
indicado para a gestante suscetível e contactante de indivíduo 
doente a imunoglobulina contra varicela em até 96h após a 
exposição. O RN assintomático cuja mãe teve varicela 5 dias 
antes e até 2 dias do parto deverá receber a imunoglobulina e 
ficar isolado da mãe até que suas lesões estejam todas na fase 
de crostas e em isolamento respiratório e de contato até 28 dias 
devido o aumento de tempo de incubação pelo uso da 
imunoglobulina. 
 
Referências: 
Calil R; Fontes SSV. Infecções virais perinatais e seus desafios. 
In Sociedade Brasileira de Pediatria; Procianoy RS, Leone CR, 
organizadores. PRORN Programa de Atualização em 
Neonatologia: ciclo 16. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 
2019. P. 29-79. (Sistema de Educação Continuada à Distância, v. 
3). 
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53. (D) 
 
Comentários: 
A reação de PPD de 10mm, reator forte, no lactante pode ser 
devido ao contato e a vacinação (BCG). Como foi afastada a 
possibilidade de tuberculose doença e há proteção para as 
formas graves, o lactante deve permanecer em observação, sem 
tratamento ou quimioprofilaxia. No escolar o teste de PPD 
mostrou-se fraco reator, sabe-se que após 2 anos da vacina BCG 
a reação ao teste de PPD decai. Como foi afastado a doença e 
está protegido das formas graves, deve-se aguardar seis 
semanas, tempo suficiente para uma possível viragem 
tuberculínica. Caso o próximo PPD estiver em 10mm está 
indicado quimioprofilaxia com isoniazida por seis meses 
 
Referências: 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 
 
54. (B) 
 
Comentários: 
Os Linfomas de Hodgkin não têm incidência importante nesta 
faixa etária, mas os linfomas não Hodgkin, sim. Timomas não 
apresentam linfonodomegalias importantes. Os neuroblastomas 
raramente se manifestam no tórax e, quando ocorrem, 
exteriorizam-se como massas torácicas, em geral. 
 
Referências: 
NELSON – Tratado de Pediatria. 
 
55. (B) 
 
Comentários: 
RN prematuro com desconforto respiratório precoce e 
progressivo, compatível com Síndrome do Desconforto 
respiratório, resulta de deficiência primária de surfactante 
pulmonar endógeno. 
 
56. (D) 
 
Comentários: 
A leucemia linfoide aguda infantil, ou LLA em crianças, é 
responsável por 75% dos casos de leucemia em crianças e 
adolescentes, mas a notícia boa é que 90% das crianças em 
tratamento chegam à cura. Na Leucemia Linfoide Aguda o grupo 
doente é o linfoide, especificamente o linfócito. Na LLA, o 
crescimento rápido e desordenado dessas células interfere na 
produção de todas as células sanguíneas. Sua evolução é 
bastante rápida. O hemograma completo (exame de sangue) é o 
primeiro a ser pedido pelo médico e mostrará alterações na 
contagem de células – a doença provoca aumento / diminuição / 
números normais de glóbulos brancos, e também pode atingir os 
glóbulos vermelhos e as plaquetas. 
 
Referências: 
Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª 
edição, 2017 
 
 
 
 
 
 
 

57. (A) 
 
Comentários: 
A crise febril (CF) é definida como “uma crise epiléptica que 
ocorre entre 6 meses e 6 anos de idade, associada à doença 
febril, não causada por uma infecção do sistema nervoso central 
(SNC), sendo excluídas as crianças que apresentaram crise 
neonatais ou crises não provocadas ou, que se encaixam nos 
critérios de outra crise sintomática aguda”. São classificadas em 
simples ou complexas. No caso em questão, todas as 
características se referem a uma crise febril simples: duração 
inferior a 15 minutos, ausência de recorrência nas primeiras 24 
horas e exame neurológico pós-ictal sem anormalidades. A 
conduta correta, portanto, é prescrever antitérmico e orientar à 
família que não é necessária nenhuma conduta adicional, uma 
vez que é uma condição benigna. 
 
Referências: 
Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª 
edição, 2017, Seção 17 (Neurologia), Capítulo 1 (Crise Febril). 
 
58. (A) 
 
Comentários: 
Observa-se sinal de dupla bolha, compatível com atresia 
duodenal. 
 
Referências: 
Manual of Neonatal Care – John Cloherty 
 
59. (C) 
 
Comentários: 
Paciente com lesões em diferentes estágios de cicatrização, 
lesões em locais não intencionais (dorso), demora não justificada 
em buscar assistência médica, mecanismo de trauma 
incompatível com lesões encontradas tem forte suspeita de 
violência doméstica. Cabe ao profissional acionar equipe do 
Conselho Tutelar e notificar caso no SINAN. 
 
Referências: 
Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Livro 1. 
Secção3: Segurança da Criança e do Adolescente. Capítulo 5: 
Diagnóstico das Apresentações da Violência na Infância e na 
Adolescência. Páginas 92- 99. 
 
60. (A) 
 
Comentários: 
É vedado ao médico: 
Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir 
pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios 
profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de 
comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. 
 
Referências: 
Código de Ética Médica: Resolução CFM no 2.217, de 27 de 
setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM no 
2.222/2018 e 2.226/2019 / Conselho Federal de Medicina – 
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2019. 
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61. (D) 
 
Comentários: 
Indicações de terapia de substituição renal (hemodiálise): 
sintomas de uremia, acidose refratária, hipercalemia refratária e 
ipervolemia refratária 
 
Referências: 
Emergências Clínicas - Abordagem prática - Saraiva Martins 
 
62. (A) 
 
Comentários: 
A Infecção urinária pode acometer somente o trato urinário baixo, 
sendo chamada de “cistite”, ou afetar também o trato urinário 
superior sendo chamada de “pielonefrite” Os sintomas na cistite e 
pielonefrite são diferentes. Na cistite, há geralmente dor ao urinar, 
urgência para urinar, aumento da frequência do desejo de urinar, 
e dor suprapúbica. A febre, na maior parte das vezes, não está 
presente. Já na pielonefrite, que se inicia habitualmente após um 
quadro de cistite, ocorre frequentemente febre alta associada a 
dor lombar. Quando adquirida na comunidade, a ITU é 
geralmente causada pela bactéria Escherichia coli (70% a 85% 
dos casos). O tratamento deve ser feito com antibióticos, 
preferencialmente quinolonas ou cefalosporinas. 
 
Referências: 
Emergências Clínicas – Abordagem prática - Saraiva Martins 
 
63. (C) 
 
Comentários: 
(A) ERRADA - PET-CT - não está indicada para estadiamento 

de neoplasia de ovário, nem tampouco confirma o 
dignostico do caso acima 

(B) ERRADA - CA 125 - O marcador tumoral, se elevado, pode 
até sugerir o diagnóstico de uma neoplasia de ovário, mas 
isoladamente não fecha o diagnostico. 

(C) CORRETA - Cirurgia Oncologica - é realizada para 
confirmação histológica, além de muitas vezes ser 
terapêutica e complementar o estadiamento clinico 

(D) ERRADA - Na investigação de suspeitas de neoplasia de 
ovário, deve-se obter radiografia de tórax, tomografia 
computadorizada (TC) de abdome e pelve e CA 125, mas 
sem biópsia não se pode iniciar o tratamento oncológico 
(quimioterapia) no câncer de ovário, pois há vários subtipos 
histológicos que norteam diferentes tipos de tratamentos 

 

Referências: 
https://mocbrasil.com/moc-tumores-solidos/cancer-
ginecologico/15-ovario-epitelial/ -Tratado de Oncologia -Autor: 
Hoff, Paulo Marcelo Gehm - Chapman, Roger - Novis, Yana - 
Odoni Filho, Vicente – KATZ-2012 – Capítulo 140, página 2008 
 
64. (A) 
 

Comentários: 
Trata-se de paciente com neuropatia autonômica cardiovascular e 
gastrointestinal, as quais são caracterizadas por taquicardia de 
repouso, hipotensão ortostática e gastroparesia, enteropatia 
diabética, hipomotilidade colônica, respectivamente. O fato do 
paciente ser diabético tipo 2 de longa data e com controle 
glicêmico inadequado reforçam o diagnóstico. 
 

Referências: 
Endocrinologia Clínica, Vilar, 7a Edição 

65. (A) 
 
Referências: 
Emergências clínicas- Abordagem prática –Hospital da Clínicas 
Da FMUSP 
 
66. (D) 
 
Comentários: 
Ser indígena aldeado é fator de risco para pneumonia bacteriana 
seguindo gripe por influenza. Outros fatores são asma e 
pneumopatias, diabetes, obesidade, anemia falciforme, gestação, 
idosos. 
 
Referências: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/3703/1/Doencas-
Infecto-Contagiosas-2016.pdf, página 60. 
 
67. (B) 
 
Comentários: 
A paciente pode ser classificada dentro do espectro da Artrite 
Reumatoide de acordo com os critérios ACR/EULAR (2010): 
acometimento de 4-10 pequenas articulações (3 pontos) + Fator 
Reumatoide em altos títulos (3 pontos) + Sintomas > 6 semanas 
(1 ponto) + Alteração de PCR + VHS ( 1 ponto) = 8 pontos (> 6 
pontos, classifica como Artrite Reumatoide). Paciente tem fatores 
de risco para artrite reumatoide: tabagismo, sexo feminino e dor 
tipicamente inflamatória (melhora ao esforço, rigidez matinal 
maior que 1 hora). Apesar do FAN positivo associado a artrite, 
paciente não tem outros critérios compatíveis com Lupus 
Eritematoso Sistêmico. A queda de cabelo não faz parte dos 
critérios classificatórios, mas sim a alopecia, identificada no 
exame físico, pode ser considerada um critério na classificação 
SLICC 2012, embora ainda inespecífico. O FAN positivo padrão 
pontilhado fino denso é mais característico de pacientes sem 
Lupus. A paciente não apresente síndrome seca, típica da 
sindrome de Sjogren e não há relato de positividade do anti-RO, 
anticorpo associado a essa condição. Pode-se excluir osteoartrite 
pois a paciente tem uma dor inflamatória e alterações de provas 
de atividade inflamatória. 
 
Referências: 
HOCHBERG, Marc C. Hochberg. Reumatologia. 6ª ed. Edit 
Elsevier. 
 
68. (C) 
 
Referências: 
Emergências clínicas- Abordagem prática –Hospital da Clínicas 
Da FMUSP 
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69. (B) 
 
Comentários: 
O texto fala de um paciente com possível diabetes mellitus tipo 2, 
sendo a alternativa B a única que contém dois critérios 
diagnósticos corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referências: 
Conduta Terapêutica no Diabetes Tipo 2: Algoritmo SBD 2019 
 
70. (A) 
 
Comentários: 

 Ferropriva Megaloblástica Falciforme Esferocítica 

Hemácias ↓ ↓ ↓ ↓ 

Hemoglobina ↓ ↓ ↓ ↓ 

VCM ↓ ↑ Normal ou ↓ Normal ou ↓ 

HCM ↓ ↑ Normal Normal ou ↑ 

RDW ↑ ↑ Normal Normal 

Reticulócitos Normal Normal Aumentado Aumentado 

 
Referências: 
Harrinson 20ª Ed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. (A) 
 
Comentários: 
A American Cancer Society (ACS) “baixou” a idade recomendada 
para iniciar o rastreio em indivíduos de risco médio para 45 anos. 
Recomenda preferencialmente um exame fecal de alta 
sensibilidade para sangue oculto anual ou a colonoscopia de 10 
em 10 anos, dependendo da disponibilidade e da preferência do 
paciente.  
A OMS preconiza o rastreamento sistemático com pesquisa de 
sangue oculto nas fezes, para pessoas acima de 50 anos nos 
países com condições de garantir “a confirmação diagnóstica, 
referência e o tratamento” 4, nos grupos de médio risco (pessoas 
com 50 anos ou mais) e alto risco (sujeitos com história pessoal 
ou familiar deste câncer, de doenças inflamatórias do intestino ou 
síndromes genéticas, como a de Lynch).  
Recomenda-se o rastreamento para o câncer de cólon e reto 
usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou 
signoidoscopia, em adultos entre 50 e 75 anos. Grau de 
recomendação A. As evidências científicas, até o momento, 
apontam para o início do rastreamento para o câncer de intestino 
com pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos – 
idade esta onde a mortalidade para esse câncer torna-se 
expressiva. Quanto ao intervalo ideal de rastreamento, as 
evidências mostram que tanto o anual quanto o bienal levam a 
uma redução semelhante na taxa de mortalidade por câncer de 
intestino. 
 
Referências: 
Colorectal Cancer Screening for Average-Risk Adults: 2018 
Guideline Update From the American Cancer Society. Ca Cancer 
J Clin 2018; doi: 10.3322/caac.21457, available in 
www.cacancerjournal.com 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guide to cancer early 
diagnosis. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global action plan for the 
prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. 
WHO, 2013. 
 
72. (B) 
 
Comentários: 
A leishmaniose visceral ou calazar é uma doença causada por 
protozoários do gênero Leishmania. Caracteriza-se clinicamente 
por pancitopenia febril, associado a esplenomegalia, usualmente 
de grande monta. A ativação de linfócitos policlonais leva a 
hipergamaglobulinemia. O diagnóstico pode ser feito com 
aspirado de aspirado de tecidos, como: baço, medula óssea e 
trato gastrointestinal. O teste rápido imunocromatográfico detecta 
o antígeno K39r e pode ser utilizado como teste sorológico para o 
diagnóstico. 
 
Referências: 
SUNDAR, Shyam et al. Infecções causadas por protozoários: 
leishmaniose. In: KASPER et al. Medicina Interna de Harrison. 19. 
ed. New York: Artmed, 2017. Cap. 251. p. 1387-1393. 
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73. (C) 
 
Comentários: 
Esta paciente encontra-se com quadro de arritmia cardíaca 
(fibrilação atrial) com resposta ventricular aumentada e 
instabilidade hemodinâmica sendo mandatório o tratamento com 
cardioversão elétrica. 
 
Referências: 
Fernanda M. Consolim-Colombo, José Francisco Kerr Saraiva, 
Maria Cristina de Oliveira Izar, Tratado de Cardiologia da 
SOCESP – 4a Edição, 2019, Capítulo 4 Tratamento clínico, 
percutâneo e cirúrgico da fibrilação atrial, página 981. 
 
74. (D) 
 
Comentários: 
Recomenda-se que o diagnóstico de HA seja baseado em 
medições repetidas da PA em consultório em mais de uma 
consulta, exceto quando é HA estágio 3 e especialmente em 
pacientes de alto risco. Em cada consulta, três medidas da PA 
devem ser registradas, com 1 a 2 minutos de intervalo, e medidas 
adicionais devem ser realizadas se as duas primeiras leituras 
diferirem em > 10 mmHg. A PA do paciente é a média das duas 
últimas leituras da PA. 
(A) No caso, os níveis são de pré-hipertenso ainda, não 

justificando iniciar tratamento e sim tentar descartar 
hipertensão mascarada ou hipertensão do avental branco 

(B) idem A 
(C) No caso de MRPA normal, paciente deve ser 

acompanhando anualmente 
(D) Hipertensão mascarada, neste caso, como os níveis são de 

hipertensos estágio 1 de moderado e alto risco 
cardiovascular, iniciar tratamento farmacológico 

 
Referências: 
Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, 
Brandão AA, Feitosa ADM, Machado CA, et al. Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq. Bras. Cardiol. 
2021;116(3):516-658. 
 
75. (B) 
 
Comentários: 
(A) Doença linfoproliferativa está associada a doença hemolítica 

autoimune e não a mieoproliferativa.  
(B) Síndrome de Evans é a associação da anemia hemolítica 

autoimune e púrpura trombocitopênica imune.  
(C) Haptoglobina está diminuída na anemia hemolítica.  
(D) Apesar da grande maioria dos quadros de anemia 

hemolítica apresentar reticulocitose quadros de deficiência 
nutricional, insuficiência medular, infecção por parvovírus 
entre outras causas podem levar a reticulocitopenia em um 
paciente com anemia hemolítica. 

 
Referências: 
Medicina Interna - Harrison 
Charles H. Packman. The Clinical Pictures of Autoimmune 
Hemolytic Anemia. Transfusion Medicine and Hemotherapy 
 
 
 
 
 

76. (A) 
 
Comentários: 
Hepatite B crônica é definida somente após 6 meses de 
persistência do vírus. O caso acima descreve um quadro clínico 
agudo de hepatite B iniciado há pouco mais de 1 mês. Quanto ao 
tratamento antiviral de Hepatite aguda, só é indicado quando o 
paciente apresenta disfunção hepática grave (INR> 1,5), visto que 
a maioria dos casos de hepatite B aguda apresentam cura 
espontânea até o 6º mês de doença. 
 
Referências: 
The Brazilian Journal of Infections Diseases, 2020. Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e coinfecções 
(PCDT),2017 
 
77. (A) 
 
Comentários: 
A dor abdominal é mais prevalente em pacientes jovens do que 
em idosos. Barkun A, Leontiadis G. Systematic review of the 
symptom burden, quality-of-life impairment, and costs associated 
with peptic ulcer disease. Apenas um terço dos doentes com 
doença ulcerosa péptica apresentam sangramento como sintoma 
inicial. Os sintomas não permitem diferenciar úlcera duodenal e 
úlcera gástrica, que muitas vezes são discretos, atípicos ou 
ausentes. As úlceras gástricas justo-piloro podem ter sintomas 
semelhantes às do duodeno. Não há sensibilidade ou 
especificidade suficiente na anamnese ou no exame físico para 
confirmar a doença ulcerosa péptica. 
 
Referências: 
Petersen H, Johannessen T, Kleveland PM, Fjosne U, Dybdahl 
JH, Waldum HL. Do we need to listen to the patient? The 
predictive value of symptoms. Scand J Gastroenterol Suppl 1988; 
155:30-6] 
Zaterka S, Eiseig JN. Tratado de Gastroenterologia da Graduação 
à Pós-graduação. Editora Ateneu, 2011. Am J Med 2010; 
123(4):358–66 
Franceschi M, Di Mario F, Leandro G, et al. Acid-related disorders 
in the elderly. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2009; 23 (6):839–
48. 
 
78. (D) 
 
Referências: 
Medicina Interna - Harrison 
 
79. (B) 
 
Referências: 
Emergências clínicas- Abordagem prática –Hospital das Clínicas 
Da FMUSP 
Medicina Interna - Harrison 
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80. (C) 
 
Comentários: 
Na Constituição Federal de 1988 a saúde é reconhecida como um 
direito básico de todos os brasileiros. Fatores condicionantes 
influenciaram a compreensão das práticas de saúde para além do 
foco em assistência médica e doença. Assim, gradativamente as 
produções de práticas em saúde se reorientaram para ações mais 
complexas e amplas alinhavando os recursos entre promoção de 
saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social. O 
referido paciente já vinha em tentativas de alcançar a abstinência 
sem sucesso e falta de apoio de seus familiares. Mais do que 
pensar em uma única forma de tratamento, a Redução de Danos 
propõe, dentre outros, acolher o usuário e elaborar de forma 
personalizada o melhor plano terapêutico levando em 
consideração a subjetividade do sujeito assistido. 
 
Referências: 
O Tratamento ao Usuário de Crack. 2ª edição. Ronaldo 
Laranjeiras. Artmed. 2012 Outras Palavras sobre o Cuidado de 
Pessoas que Usam Drogas. Loiva Maria De Boni Santos. – Porto 
Alegre: Ideograf / Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande 
do Sul, 201 
 
81. (C) 
 
Comentários: 
Paciente, sexo feminino, com indicação de correção de aneurisma 
de aorta abdominal assintomático devido ao diâmetro ≥ 5,0cm. 
Apresenta como fatores de risco: hipertensão. 
 
Referências: 
Doença Vasculares Periféricas, Maffei, capítulo 109, 5a edição. 
 
82. (A) 
 
Referências: 
Sabiston, Tratado de Cirurgia 20ª ed, 2019 
 
83. (C) 
 
Comentários: 
A USG pélvica, exame não invasivo, disponível e barato, constitui 
alternativa de escolha na avaliação dos parâmetros solicitados no 
enunciado. 
 
Referências: 
McNicholas TA et al, Evaluation and Non Surgical Management of 
Benign Prostatic Hyperplasia in Campbell-Walsh Urology 11th Ed, 
2016 pp 2463, 2469 
 
84. (D) 
 
Comentários: 
Pacientes que tem hérnia inguinal indireta apresentaram presença 
de protusão que ocorrerá principalmente com a Manobra de 
Valsalva de lateral para medial e com conteúdo por dentro do 
canal inguinal a Manobra de Landivar. 
 
Referências: 
Sabiston, Tratado de Cirurgia - Capítulo 44, Página 1097 
 
 

85. (D) 
 
Referências: 
Manual ATLS 
Emergências ortopédicas- Simon 
 
86. (A) 
 
Comentários: 
A acalasia acontece em qualquer idade, mas em geral começa 
dos 20 aos 60 anos. O começo é insidioso e a progressão gradual 
se dá durante meses ou anos. A disfagia tanto para sólidos 
quanto para líquidos é o principal problema. A regurgitação 
noturna de comida não digerida acontece em cerca de 33% dos 
pacientes e pode causar tosse e aspiração pulmonar. A dor 
torácica é menos comum, mas pode ocorrer com a deglutição ou 
espontaneamente. Para confirmação, o esofagograma com bário 
é um teste complementar frequentemente feito durante a fase 
inicial dos testes e que pode mostrar ausência das contrações 
peristálticas progressivas durante a deglutição. O esôfago 
costuma estar dilatado, frequentemente enorme, mas se estreita e 
tem a forma de bico de pássaro no EEI. 
 
Referências: 
Moonen A, Annese V, Belmans A, et al: Long-term results of the 
European achalasia trial: A multicentre randomised controlled trial 
comparing pneumatic dilation versus laparoscopic Heller 
myotomy. Gut 65(5):732–739, 2016. doi: 10.1136/gutjnl-2015-
310602. 
 
87. (D) 
 
Comentários: 
O quadro clínico descrito é de uma semiobstrução intestinal em 
uma paciente em que se percebe uma discrepância entre a 
intensa distensão intestinal (que acomete os Cólons Direito e 
Transverso) e bom estado geral e laboratorial da paciente. Esse 
quadro é típico da Síndrome de Ogilvie. Quanto ao tratamento 
inicial é sempre preferido a conduta conservadora que oferece 
taxa de sucesso superior a 90%. 
Distratores: 
(A) O quadro não se configura como típico de Obstrução 

Mecânica pela presença de eliminação de flatos e pela 
presença de gás em Reto e Sigmoide e ausência de “níveis 
hidroaéreos” na Radiografia de Abdome em ortostase. 

(B) O quadro não se configura como típico de Trombose 
Mesentérica pelo caráter progressivo da evolução e pela 
discrepância entre o tempo de evolução da doença (3 dias) 
e o bom estado geral do paciente, além da distensão 
segmentar dos Cólons Direito e Transverso. 

(C) O quadro clínico descrito foge da típica evolução da 
Apendicite Aguda, com ausência de sinais de peritonite 
difusa ou localizada, mesmo no 3º dia de evolução da 
doença. Além disso, em casos com volumosa distensão 
gasosa abdominal, a via laparoscópica para abordagem 
cirúrgica é questionável, devido ao risco de perfuração 
acidental de alças intestinais e dificuldade de realização do 
pneumoperitônio. 

 
Referências: 
Livro Abdome Agudo Não-traumático (Edvaldo Fahel - Paulo 
Roberto Savassi-Rocha) Capítulo 48 (pag. 501 – 508). 
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88. (B) 
 
Comentários: 
Abertura ocular ao estimulo doloroso: 2 Sem resposta motora: 1 
Sons incompreensíveis: 2 Total: 5 
 
Referências: 
Manual ATLS 
https://www.glasgowcomascale.org/ 
 
89. (D) 
 
Referências: 
Emergências clínicas – Abordagem Prática – Saraiva Martins 
 
90. (D) 
 
Comentários: 
Genitourinary Injuries 
Contusions, hematomas, and ecchymoses of the back or flank are 
markers of potential underlying renal injury and warrant an 
evaluation (CT or IVP) of the urinary tract. Gross hematuria is an 
indication for imaging the urinary tract. Gross hematuria and 
microscopic hematuria in patients with an episode of shock are 
markers for increased risk of renal abdominal injuries. 
An abdominal CT scan with IV contrast can document the 
presence and extent of a blunt renal injury, which frequently can 
be treated nonoperatively. Thrombosis of the renal artery and 
disruption of the renal pedicle secondary to deceleration are rare 
injuries in which hematuria may be absent, although the patient 
can have severe abdominal pain. With either injury, an IVP, CT, or 
renal arteriogram can be useful in diagnosis. An anterior pelvic 
fracture usually is present in patients with urethral injuries. 
Urethral disruptions are divided into those above (posterior) and 
below (anterior) the urogenital diaphragm. A posterior urethral 
injury is usually associated with multisystem injuries and pelvic 
fractures, whereas an anterior urethral injury results from a 
straddle impact and can be an isolated injury. 
 
Referências: 
Advanced Trauma Life Suport. 10a Edição, American College of 
Surgeons, 2018, cap 5, p 95. 
 
91. (A) 
 
Comentários: 
Existem três indicações inquestionáveis para laparotomia 
exploradora em feridas por arma branca: instabilidade 
hemodinâmica, evisceração e sinais de peritonite. Cerca de 40% 
das lesões em flanco determinam lesões intra-abdominais graves, 
sendo assim, mesmo pacientes hemodinamicamente estáveis e 
sem sinais de peritonite devem ter a ferida avaliada por um 
exame de imagem (preferencialmente TC com contraste). 
 
Referências: 
Tratado de cirurgia. 19Ed. Cap19 
 
 
 
 
 
 
 

92. (B) 
 
Comentários: 
O colecistograma oral é um exame em desuso. Cintilografia pode 
ser realizada em casos de colecistite porém não com Sestamibi 
mas com HIDA ou outros radiofármacos. A Tomografia mesmo 
com duplo contraste não fornece uma boa avaliação da árvore 
biliar. A colangiopancreatografia por ressonância magné¬tica ou 
colangiorressonância demonstra habitualmente a compressão 
extrínseca característica do colédoco sendo os exames de 
escolha para definição diagnóstica nesses casos. 
 
Referências: 
Emergências- Abordagem prática - Saraiva Martins 
 
93. (D) 
 
Comentários: 
Caso o apêndice seja retrocecal (atrás do ceco), não há rigidez da 
parede abdominal anterior, mas o comprometimento do músculo 
psoas causa dor ao flexionar a coxa sobre a pelve. O sinal de 
Lapinsky corresponde à dor quando se realiza compressão do 
ceco enquanto a coxa direita é flexionada sobre a pelve e muitas 
vezes indica a localização posterior do apêndice. 
 
Referências: 
Sabiston- Tratado de cirurgia 
 
94. (D) 
 
Comentários: 
Nos casos de torção testicular, como exemplificado no caso, faz-
se necessária a fixação bilateral dos testículos, a fim de evitar-se 
recorrência do quadro 
 
Referências: 
Manual de urologia da SBU - SP. Acesso disponível em: 
https://sbu-sp.org.br/admin/upload/os1658-manu-
manualdeurologia-03-08-10.pdf 
 
95. (C) 
 
Comentários: 
O paciente apresenta um quadro de abdome agudo obstrutivo e 
vômitos. Por essa razão é considerado um paciente de estômago 
cheio. O ideal seria realizar uma técnica anestésica que não 
abolisse o reflexo de proteção das vias aéreas, neste caso, um 
bloqueio central (raquianestesia ou anestesia peridural). No 
entanto, o paciente é portador de fibrilação atrial e faz uso de 
anticoagulante oral o que contra-indica a realização de bloqueios 
centrais pelo risco de hematoma do neuroeixo. A máscara 
laríngea não protege a via aérea de broncoaspiração no caso do 
estômago cheio. Por todos esses motivos, para este caso, a 
técnica indicada é a geral em sequência rápida (minimiza o risco 
de regurgutação e aspiração) com intubação orotraqueal para 
proteção da via aérea. 
 
Referências: 
Bases do Ensino da Anestesiologia / Editores: Airton Bagatini, 
Luiz Marciano Cangiani, Antônio Fernando Carneiro e Rogean 
Rodrigues Nunes. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia/SBA, 2016. 1216; Ponto 33; pág717-734. 
SBA 2020: Atualização na diretriz da anestesia regional em uso 
de anticoagulantes Brazilian Journal of Anesthesiology. BJAN, 
2020. 



 

Consórcio Interinstitucional do Nordeste - Teste de Progresso - maio/2021 17 

96. (B) 
 
Comentários: 
O paciente descrito no caso é portador de neoplasia gástrica, EST 
II, com linfonodos suspeitos nos exames de estadiamento e lesão 
que invade muscular. O mesmo chega à emergência com quadro 
de obstrução intestinal alta. Paciente com indicação de 
abordagem cirúrgica e nesse caso, pelo estadiamento, a opção 
terapêutica seria gastrectomia subtotal + linfadenectomia. 
 
Referências: 
Medicina interna Harrison 19ª ed Clínica Médica HCUSP vol 4 
 
97. (C) 
 
Comentários: 
Caso muito comum em emergência clínica e oftalmológica. 
Atividade laboral sem uso de equipamento de proteção individual 
(EPI), no caso, um trabalhador da construção civil que trabalhou 
sem uso de óculos com proteção, tendo caído massa fina, cal 
e/ou cimento nos olhos, causando queimadura química ocular tipo 
álcali potencialmente grave, geralmente binocular. Conduta 
descrita está correta. Lavagem ocular deve ser completada e 
encaminhar ao oftalmologista com urgência. Nos outros itens, é 
diagnóstico diferencial importante em caso de síndrome de olho 
vermelho na emergência. Ceratoconjuntivite viral aguda pode 
apresentar quadro clínico súbito de hiperemia e desconforto 
ocular, mas raramente dor intensa como descrito, não havendo 
indicação de antiviral oral. 
 
Referências: 
NOIA, L.C.; ARAÚJO, A.H.G.; MORAES, N.S.B. Queimaduras 
oculares químicas: epidemiologia e terapêutica. Arq. Bras. 
Oftalmol. 63, 369-373, 2000. 
 
98. (B) 
 

Comentários: 
Uma abordagem sistemática e organizada desses pacientes pode 
melhorar a sobrevida. Essa abordagem organizada começa na 
prevenção da ocorrência ou agravamento de lesões. A aplicação 
de colar cervical com alinhamento e imobilização em prancha 
longa é a etapa inicial para este caso. 
 

Referências: 
Prehospital Trauma Life Support – PHTLS 
 
99. (B) 
 

Referências: 
Medicina Interna - Harrison 
 
100. (D) 
 

Comentários: 
Princípios Fundamentais: XXII - Nas situações clínicas 
irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e 
propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 
paliativos apropriados. 
 

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

101. (D) 
 
Comentários: 
O item I mostra claramente a definição do princípio da 
Universalidade ao dizer que “os serviços de saúde [...] devem 
ouvir e receber todas as pessoas”.  
O item II mostra claramente a definição do princípio da Equidade 
ao dizer que ‘os serviços de saúde devem ofertar o cuidado 
reconhecendo as diferenças e necessidades das pessoas’. 
O item III mostra claramente a definição do princípio da 
Integralidade ao dizer que ‘os serviços de saúde devem cuidar, 
promover, prevenir, curar e reabilitar a população’, caracterizando 
o cuidado integral. 
O item IV mostra claramente a definição da diretriz da 
Longitudinalidade ao dizer que “os serviços de saúde devem 
estabelecer uma continuidade da relação de cuidado ao longo do 
tempo de modo permanente e consistente.” 
 
Referências: 
Brasil. Portaria/MS nº 2.436. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Diário Oficial 
da União 2017. 21 set. 
 
102. (C) 
 
Comentários: 
De acordo com a portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017 que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica (PNAB) em seu 
artigo 2°, nos parágrafos 1 a 3 cita: 
Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, 
prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 
população em território definido, sobre as quais as equipes 
assumem responsabilidade sanitária. 
§1º A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro 
de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora 
das ações e serviços disponibilizados na rede. 
§ 2º A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os 
determinantes e condicionantes de saúde. 
§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, 
raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, 
identidade de gênero, estado de saúde, condição 
socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, 
funcional e outras. 
Aspectos firmados de forma diretiva no art 3°, no tópico dos 
princípios: 
Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem 
operacionalizados na Atenção Básica: 
I - Princípios: a) Universalidade; b) Equidade; e c) Integralidade. 
 
Referências: 
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. [internet]. [acesso em 
2021 mar 26]. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19308123/do1-2017-
09-22-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017-19308031 
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103. (B) 
 
Comentários: 
Na consulta pré-natal, em caso de identificação de sorologia IgM 
positiva para toxoplasmose, procede-se solicitação de teste de 
avidez de IgG para toxoplasmose e notificação do caso suspeito. 
O Ministério da Saúde, por meio da Lista de Notificação de 
Doenças e Agravos Compulsórios, recomenda o monitoramento 
dos casos de toxoplasmose congênita (CID 10 P37.1) e 
toxoplasmose gestacional (CID 10 O98.6), com a notificação 
semanal para as esferas municipal, estadual e federal. O registro 
da notificação deve ser realizado na “FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO” pelo profissional da UBS que 
atendeu a paciente e segue para o serviço de vigilância 
epidemiológica do município. As informações coletadas devem 
ser repassadas semanalmente aos órgãos estaduais e federais, 
os quais ficam responsáveis por divulgar a informação através 
dos boletins epidemiológicos. É importante que a equipe se 
aproprie desses dados com a finalidade de orientar as ações de 
promoção da saúde e prevenção de agravos a serem realizadas 
no território. 
 
Referências: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. 
Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose 
gestacional e congênita [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2018. 
 
104. (A) 
 
Comentários: 
A Constituição Federal, ao tratar dos princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil, preceitua que “todo poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente”. Ao estabelecer o sistema participativo e 
descentralizado, o Sistema Único de Saúde (SUS) dá à sociedade 
o direito de exercer esse poder, participando das definições de 
prioridades para as ações de Saúde.  
A participação da comunidade na gestão do SUS, como previsto 
no art. 198, foi regulamentada na Lei no 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, que dispõe ainda sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde.  
Assim, ficou definido que o sistema contaria, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo com as 
seguintes instâncias colegiadas: i) Conferência de Saúde e ii) 
Conselho de Saúde. Com essas instâncias de discussão, a 
sociedade participa da definição das ações de Saúde – direito de 
todos e dever do Estado, como estabelecido no título dos Direitos 
e Garantias Fundamentais. 
 
Referências: 
Brasil. Ministério da Saúde. 
Financiamento público de saúde / Ministério da Saúde, 
Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2013. 124 p.: il. – (Série Ecos – Economia da Saúde para 
a Gestão do SUS; Eixo 1, v. 1) 
 
 
 
 
 
 
 

105. (D) 
 
Comentários: 
Thomas Bayes, um matemático inglês do século XVII legou-nos o 
seu teorema que estabeleceu que a probabilidade pós-teste de 
uma doença era função da sensibilidade e especificidade do 
exame e da prevalência da doença na população (probabilidade 
pré-teste). 
 
Referências: 
Lagudis S. A probabilidade pré-teste e o resultado de exames 
complementares. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2001; 11: 
15-20. 
Kawamura, Takao. (2002). Interpretação de um teste sob a visão 
epidemiológica: eficiência de um teste. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, 79(4), 437-441. https://doi.org/10.1590/S0066-
782X2002001300015 
 
106. (B) 
 
Comentários: 
De 1990 a 2007, a taxa de mortalidade infantil no Brasil 
apresentou tendência de queda, passando de 47,1/1.000 
nascidos-vivos em 1990 para 19,3/1.000 em 2007, com uma 
redução média de 59%. Diversos fatores têm contribuído para 
essa mudança, como o aumento do acesso ao saneamento 
básico, a queda da taxa de fecundidade, a melhoria geral das 
condições de vida, da segurança alimentar e nutricional e do grau 
de instrução das mulheres, o maior acesso aos serviços de saúde 
e a ampliação da cobertura da ESF, o avanço das tecnologias 
médicas, em especial a imunização e a terapia de reidratação 
oral, o aumento da prevalência do aleitamento materno, etc. 
Entretanto, a redução da mortalidade infantil é ainda um desafio 
para os serviços de saúde e para a sociedade como um todo. 
Essas mortes precoces decorrem de uma combinação de fatores 
biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde, 
podendo ser consideradas evitáveis, em sua maioria, desde que 
garantido o acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de 
saúde. 
 
Referências: 
GUSSO, G; LOPES, J.M.C; DIAS, L.C.  Tratado de medicina de 
família e comunidade: princípios, formação e prática [recurso 
eletrônico]– 2. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2019. Cap. 45. 
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107. (A) 
 
Comentários: 
(A) OPÇÃO CORRETA. Suas principais causas são: as 

doenças hipertensivas, as síndromes hemorrágicas, as 
complicações do aborto e as infecções puerperais, estando 
intimamente relacionadas a fatores socioeconômicos.  

(B) Em vários países, mesmo desenvolvidos, as causas 
obstétricas diretas são as que têm mais peso nas mortes 
maternas, mas as causas indiretas, que são decorrentes de 
doenças graves que se associam à gestação, também 
exercem influência importante.  

(C) Entre as causas diretas, a doença hipertensiva da gravidez 
e, em particular, pré-eclâmpsia e eclâmpsia continuam entre 
as três principais causas de mortalidade e morbidade 
materna, em nível global.  

(D) A pré-eclâmpsia também aumenta os riscos fetais, tendo 
sido encontrada associada ao aumento risco de morte fetal, 
morte neonatal, restrição de crescimento intrauterino e parto 
prematuro. 

 
Referências: 
DIAS. Júlia Maria Gonçalves; OLIVEIRA.  Ana Patrícia Santos de; 
CIPOLOTTI. Rosana; MONTEIRO. Bruna Karoline Santos Melo; 
PEREIRA. Raisa de Oliveira Pereira. Mortalidade Materna.  
Revista Médica de Minas Gerais 2015; 25(2): 173-179 
 
108. (B) 
 
Comentários: 
Em um estudo de coorte, o investigador seleciona um grupo de 
indivíduos expostos e um grupo de não-expostos e os acompanha 
para comparar a incidência da doença (ou condição) nos dois 
grupos. Estudos de coorte são estudos observacionais. 
 
Referências: 
Gordis L. Epidemiologia. Editora Revinter. 2010. 4ª Edição. / 
Gordis L.Epidemiology. Elsevier Science. 2010. Fourth Edition 
Stephen B. Hulley, et al. Delineando a pesquisa Clínica. 4ª 
edição. Artmed. 386p. 
Oliveira, Marco Aurelio; Vellarde, Guillermo Coca; Sá, Renato 
Augusto Moreira de. 
Femina; 43(3): 105-110, maio-jun. 2015. 
 
109. (D) 
 
Comentários: 
Tradicionalmente, as estatísticas de mortalidade segundo causas 
de morte são produzidas atribuindo-se ao óbito uma só causa, 
chamada causa básica, definida anteriormente. A causa básica, 
em vista de recomendação internacional, tem que ser declarada 
na última linha da parte I, enquanto que as causas 
consequenciais, caso haja, deverão ser declaradas nas linhas 
anteriores. É fundamental que, na última linha, o médico declare 
corretamente a causa básica, para que se tenha dados confiáveis 
e comparáveis sobre mortalidade segundo a causa básica ou 
primária, de forma a permitir que se trace o perfil epidemiológico 
da população. Nos casos de óbitos fetais, não se deve anotar o 
termo “natimorto”, mas sim a causa ou causas do óbito fetal. 
 

Referências: 
BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1.779, de 
11 de novembro de 2005. Regulamenta a responsabilidade 
médica no fornecimento da Declaração de Óbito. Diário Oficial da 
União; Poder Executivo, Brasília, DF, 5 RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES MAIS FREQUENTES 111 O ATESTADO DE ÓBITO 
dez. 2005, Seção 1, p. 121. 

110. (C) 
 
Comentários: 
O agente etiológico também chamado de bioagente patogênico 
ou agente etiológico apresenta diversas propriedades entre elas a 
patogenicidade, virulência, infectividade, poder invasivo entre 
outros. O conhecimento sobre essas propriedades nos permite 
entender a progressão de uma doença, sua gravidade e assim 
direcionar um plano de contenção epidemiológico ou plano de 
tratamento. 
 
Referências: 
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. 
Rouquayrol epidemiologia & saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2013. 
MEDRONHO, R. A.; BLOCH, K.V; LUIZ, R.R.; WERNECK, G.L. 
(Orgs) Epidemiologia (2. Ed). São Paulo: Atheneu, 2009. 
 
111. (C) 
 
Comentários: 
A esperança de vida ao nascer é uma outra medida de vida. 
Indicador da qualidade da saúde, a esperança de vida ao nascer 
é usada como indicador do estado de saúde de uma população. 
Esse índice é expresso pelo número médio de anos de vida que 
se espera que um indivíduo possa ter a partir de seu nascimento, 
sendo influenciado pelas condições culturais, socioeconômicas, 
ambientais, estilo de vida e perfil de agravos que determinam a 
morbimortalidade locais. O Índice de Swaroop-Uemura mensura o 
índice de pessoas que morrerão com 50 ou mais anos em relação 
ao total de óbitos de uma área. Além disso, considera todos os 
óbitos de forma homogênea.  A quantificação de Guedes é uma 
tradução numérica das curvas de Nelson. O coeficiente de 
mortalidade geral não fornece informações detalhadas sobre os 
motivos específicos pelos quais possa ter acontecido uma 
diminuição de mortalidade. 
 

Referências: 
Rouquayrol, Maria Zélia, e Marcelo Gurgel Rouquayrol - 
Epidemiologia e saúde. MedBook Editora, 2017. [Minha 
Biblioteca]. 
 
112. (C) 
 

Comentários: 
Paciente com história clínica sugestiva de dengue, apresentando 
hipotensão postural, pois houve queda de20mmHg e 15mmHg na 
ortostase, que é um sinal de alarme. Dessa forma, é classificada 
como grupo C, devendo receber hidratação venosa e coleta, no 
mínimo, de hemograma, albumina e transaminases. 
 

Referências: 
DENGUE Diagnóstico e Manejo Clínico, Ministério da Saúde, 
2016. 
 
113. (B) 
 

Comentários: 
Paciente com quadro clínico sugestivo de sarampo, ano de 2019 
houve surto no Brasil e complicação possível em adultos é a 
pneumonia. 
 

Referências: 
Site - Ministério da Saúde. Sarampo: sintomas, prevenção, 
causas, complicações e tratamento. Publicado: Terça, 20 de 
agosto de 2019, 12h11. Última atualização em Terça, 20 de 
agosto de 2019, 14h09. 
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114. (C) 
 
Referências: 
Política Nacional de Atenção Básica https://aps.saude.gov.br/ 
 
115. (A) 
 
Comentários: 
A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos por 
1000 habitantes durante o ano (A cidade A tem taxa maior do que 
a cidade B). A taxa de fecundidade corresponde ao número médio 
de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva 
(Na cidade A essa taxa é menor que na cidade B). FONTE: 
Epidemiologia & Saúde. Rouquayrol7ª Edição. Pág 42-43 
 
Referências: 
Epidemiologia e Saúde - Rouquayrol 
 
116. (A) 
 
Comentários: 
A vacina dT é indicada para a proteção da gestante contra o 
tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal. A dTpa está 
recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a 
gestante e evitar que ela transmita a Bordetella pertussis ao 
recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto 
protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser 
imunizado.  
Esquema: Avaliar, primeiramente, o histórico vacinal.  
Em gestantes não vacinadas e/ou histórico vacinal desconhecido: 
duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve 
ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar 
intervalo mínimo de um mês entre elas;  
Gestantes previamente vacinadas (com o cartão comprovatório 
das vacinas) com pelo menos três doses de vacina contendo o 
componente tetânico: uma dose de dTpa a partir da 20ª semana 
de gestação, o mais precocemente possível. 
 Deve-se administrar reforço dez anos após a data da última 
dose; em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido 
uma dose de vacina contendo o componente tetânico: uma dose 
de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada 
a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente 
possível. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre ela;  
Em caso de gravidez e ferimentos graves, deve-se antecipar a 
dose de reforço, sendo a última dose administrada a mais de 5 
(cinco) anos. Idade gestacional: Deve-se iniciar o esquema o mais 
precocemente possível, independentemente da idade gestacional. 
 
Referências: 
Calendário de Vacinação do adulto e da grávida -PNI-Ministério 
da vacinação 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. (C) 
 
Comentários: 
De acordo com os dados apresentados do distrito de Rosário, 
para o cálculo da Taxa de mortalidade infantil, considera-se o 
número de óbitos em menores de 01 ano no numerador no lugar 
e período, no denominador, o número de nascidos vivos no 
mesmo lugar e período, o quociente desta divisão multiplica-se 
por 1000. A mortalidade infantil é classificada em baixa (menos de 
20), média (20 a 49) e alta (50 por mil ou mais). Em relação ao 
cálculo da letalidade, utiliza-se o número de óbitos pela doença 
no numerador e o número de casos registrados da doença no 
denominador no mesmo local e período, o quociente multiplica-se 
por 100. Considerando a Sífilis como uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST), alerta-se a população sobre a possibilidade 
de ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas, o 
que aponta para estratégias de atenção integral, eficaz e 
resolutiva. No contexto da atenção integral à saúde, o 
atendimento deve ser organizado de forma a não perder a 
oportunidade do diagnóstico e tratamento, bem como contribuir 
para diminuir a vulnerabilidade às IST, utilizando conhecimentos 
técnico-científicos atualizados e recursos disponíveis e 
adequados a cada caso. A notificação é obrigatória. 
 
Referências: 
Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom T. Epidemiologia Básica. 2ª 
ed. São Paulo: Grupo Editorial Nacional; 2010 
Pereira, MG. Mortalidade. In: Epidemiologia: Teoria e Prática. 
Capítulo 6, pág. 126. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1995 
INDICADOR: C.1 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL- 
(COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL). Disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/fichasIDB/pdf/ficha_C.1.pdf 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis /Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível 
em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_dire
trizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualm
ente_transmissiveis.pdf 
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118. (B) 
 
Comentários: 
Teleconsulta 
Realização de consulta médica ou de outro profissional de saúde 
à distância por meio de TIC. 
Teleconsultoria 
A Portaria no 2.546/201149 define teleconsultoria como: 
“[...] consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 
profissionais e gestores da área de saúde, por meio de 
instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de 
esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde 
e questões relativas ao processo de trabalho...” 
Telediagnóstico 
Utilização das TIC em serviços de apoio ao diagnóstico por meio 
de distâncias geográficas e/ou temporais, que inclui 
telerradiologia, teleECG, teleespirometria, telepatologia etc. 
Telerregulação 
Ações em sistemas de regulação, avaliação e o planejamento das 
ações, fornecendo à gestão uma inteligência reguladora 
operacional. Possibilita a redução nas filas de espera no 
atendimento especializado. 
 
Referências: 
Schmitz, C.A.A. et al. Telessaúde na atenção primária à saúde. 
In: GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratt; DIAS, Leda 
Chaves. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 
princípios, formação e prática. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 
2v 
CAETANO, Rosângela et al. Desafios e oportunidades para 
telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: uma 
reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 5, e00088920, 2020. 
 
119. (B) 
 
Comentários: 
A prevenção secundária é realizada no indivíduo, já sob ação do 
agente patogênico, ao nível do estado de doença, e inclui 
diagnóstico, tratamento precoce e limitação da invalidez. 
 
Referências: 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. 
Epidemiologia e saúde. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p.499-513. 
 
120. (C) 
 
Comentários: 
(A) Os Pacientes das UBSs podem ser encaminhados para 

média e alta complexidade. 
(B) O Paciente pode ser encaminhado para qualquer unidade, 

dependendo da sua patologia e do seu estado clinico. 
(D) A hierarquia do SUS não tem correlação com o lado 

econômico e financeiro, depende de nível de complexidade. 
 
Referências: 
JULIANI, C.M.C.M.; CIAMPONI, M.H.T. Organização do sistema 
de referência e contrarreferência no contexto do sistema único de 
saúde: a percepção de enfermeiros. Rev. Esc. Enf. USP, v.33, 
n.4, p 323-333, dez, 1999. BRASIL. Lei no. 8080 de 19 de 
setembro de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1990. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


