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1. (C) 

 

Comentários: 

Todos os tiazídicos são secretados pelo sistema secretor de 
ácidos orgânicos no túbulo proximal e competem com a secreção 
de ácido úrico para esse sistema. Em consequência, o uso de 
tiazídicos pode reduzir a secreção de ácido úrico e elevar seus 
níveis séricos. 

 

Referências: 

• Katzung e Trevor, Farmacologia Básica e Clínica, 13a ed. 

 

2. (D) 

 

Comentários: 

A hipogeusia (redução do paladar) no idoso tem sua severidade e 
duração dependente do estado geral de saúde e atinge áreas de 
receptores gustativos que geralmente comprometem todo o 
espectro de sabores (doce, salgado, amargo e azedo). 

Os impulsos de origem nos corpúsculos gustativos presentes nos 
dois terços anteriores da língua e da epiglote, através de um 
trajeto periférico pelos nervos lingual e corda do tímpano, chegam 
ao sistema nervoso intermédio (VII par de nervos craniano). Já os 
impulsos do terço posterior da língua e da epiglote chegam ao 
sistema nervoso central pelos nervos glossofaríngeo (IX par de 
nervos craniano) e vago (X par de nervos craniano), 
respectivamente. 

 

Referências: 

• Machado, 2000; Schoenfeld et alii, 2004; Scott e Plata-
Salaman, 1999. 

• Revista Kairós, São Paulo, 11(1), jun. 2008, pp. 217-235 

• Corpo Humano – Fundamentos da Anatomia e Fisiologia. 10ª 
Edição. Página 321. 

 

3. (B) 

 

Comentários: 

O uso de antagonistas da vitamina K, como a warfarina é 
realizado em diversas situações clínicas, com diminuição de 
complicações e eventos trombóticos, porém uma das 
complicações é o aparecimento de sangramentos. A conduta 
neste caso deve ser balanceada entre a correção do distúrbio e a 
reversão da anticoagulação, que pode propiciar novos eventos. 
Em caso de sangramento grave, é indicado o uso de Vitamina K e 
medidas de suporte clínico. 

 

Referências: 

• Conduta no sangramento por uso de anticoagulantes, 
Disciplina de Emergências Clínicas, HC-FMUSP, disponível 
em: 
https://www.emergenciasclinicashcfmusp.com.br/condutas-do-
departamento-de-emergencia/conduta-no-sangramento-por-
uso-de-anticoagulantes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (D) 
 

Comentários: 

(A) K-RAS é oncogene. 

(C) O acumulo de mutações, dentre elas a inativação do gene 
supressor tumoral MLH1 é responsável pela progressão 
adenoma-carcinoma. 

 

Referências: 

• Oncologia Molecular 2ª ed. 2010 Ferreira, CGM e Casali-da-
Rocha, JC 

 

5. (C) 
 

Comentários: 

As opções (A) e (D) estão incorretas, pois a conduta em um 
ensaio clínico implicará que apenas após a conclusão do estudo 
se revelará aos sujeitos da pesquisa, mesmo que adolescentes, a 
natureza do produto administrado (dose ou placebo). Não importa 
se o indivíduo seja saudável. Após os resultados precisará que 
seja disposta a sua condição.  

A opção (C) é a opção correta: o Código de Ética Médica, em seu 
Art. 101 explicita que é vedado ao médico “deixar de obter do 
paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento 
livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo 
seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e 
as consequências da pesquisa, especialmente em seu Parágrafo 
único: “No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além 
do consentimento de seu representante legal, é necessário seu 
assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão”. 
Ainda a este respeito, a Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde/ CONEP estabelece que, em caso de criança, 
adolescente ou legalmente incapaz, além do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo 
responsável legal, o individuo (criança, adolescente ou legalmente 
incapaz) deve demonstrar a compreensão e disposição em 
cooperar com o estudo por meio do Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido (TALE), documento elaborado em linguagem 
acessível para os menores de idade ou para os participantes 
legalmente incapazes, por meio do qual, após serem devidamente 
esclarecidos, poderão demonstrar a sua cooperação com a 
pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis 
legais. A opção (B) está incorreta pois informações pessoais de 
identificação precisarão ser colhidas em casos de estudos clínicos 
dessa natureza para possibilitar acompanhamento e evolução dos 
resultados do estudo e notificação de eventuais efeitos adversos. 
 

Referências: 

• BRASIL, Conselho Federal de Medicina. Código de ética 
médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 
2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2010. 

• BRASIL, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. 
Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos. Brasília, 2012. 

 

6. (A) 
 

Comentários: 

A elevação da osmolaridade é o principal fator para sensibilidade 
dos osmorreceptores hipolatâmicos, os quais medeiam a resposta 
neuroendócrina (vasopressina), para aumentar a reabsorção renal 
de água e comportamental, resultando na polidipsia. 
 

Referências: 

• Silverthorn. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 
7ed. Artmed Editora. (Capítulo 22). 
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7. (B) 
 

Comentários: 

A característica de lesão hiperemiada, bem localizada, com 
clareamento central, fala a favor de Hanseníase e contra os 
outros diagnósticos. Não há achados histopatológicos indicativos 
de malignidade, descartando, portanto, as letras A e B. O achado 
microscópico de lesão granulomatosa pode ser visto tanto em 
micoses quanto na hanseníase, mas a localização ao redor de 
nervos e anexos cutâneos favorece hanseníase. Além disso, se 
se tratasse de um caso de micose, a coloração para fungos seria 
positiva. No entanto, o padrão granulomatoso em casos de 
hanseníase é visto na forma tuberculoide da doença, considerada 
paucicelular, em que os bacilos raramente são vistos, refletindo 
alta imunidade mediada por células T. 
 

Referências: 

• Robbins & Cotran, Bases das Doenças – Capitulo Doenças 
Infecciosa 

 

8. (D) 
 

Comentários: 

Esta é uma via intermediária entre a célula fenotipicamente 
alterada para apresentação de antígeno e a estimulação dos 
linfócitos B em plasmócitos, passo limitante para a produção de 
anticorpos. Ainda, é essencial para a ativação das células 
linfocitárias citotóxicas. 
 

Referências: 

• Silverthorn. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 
7ed. Artmed Editora (capítulo 24). 

 

9. (A) 
 

Comentários: 

Os flebotomíneos (transmissores de Leishmania) americanos são 
encontrados em florestas. Lesão em forma de úlcera circular rasa 
com aspecto granulomatoso no assoalho e bordas elevadas e 
bem definidas sendo refratária a tratamentos com antimicrobianos 
são características encontradas na leishmaniose tegumentar 
americana (LTA). Todo indivíduo que apresente lesões de pele 
ulceradas ou não, com 3 ou mais semanas de evolução 
considera-se como caso suspeito de LTA. 

As formas amastigotas de Leishmania podem ser observadas no 
interior de macrófagos da pele ou espalhadas na lâmina em 
material biológico colhido por raspagem, especialmente da borda 
da úlcera. 
 

Referências: 

• NEVES, D. P. et al. Parasitologia Humana. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2016. 13. Ed. 

• SIQUEIRA-BATISTA, R. et al. Parasitologia Fundamentos e 
Prática Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 

 

10. (C) 
 

Comentários: 

A resposta imunológica adaptativa característica da tuberculose é 
do tipo Th1 mediada por citocinas IL-12 e IFN- γ com formação de 
granulomas epitelioides e células gigantes multinucleadas com 
necrose caseosa. 
 

Referências: 

• Brasileiro-Filho G. Bogliolo – Patologia. 9ª edição. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2017. 

 

11. (B) 

 

Comentários: 

Embora a Furosemida cause uma leve inibição da anidras 
carbônica no túbulo proximal e o ácido etacrínico tenha algum 
efeito inibidor da absorção de sódio nesse segmento do néfron, o 
efeito diurético dessas drogas deve-se basicamente à inibição do 
transportador de Na-K-2Cl na porção espessa do ramo 
ascendente da alça de Henle. 

 

Referências: 

• Farmacologia – 8ª Ed. 2010 – Silva, Penildon (página 722). 

 

12. (D) 

 

Comentários: 

Para crianças saudáveis, adequadamente imunizadas, com 
menos de cinco anos, que se acredita terem PAC bacteriana com 
base na apresentação clínica, achados de exame e dados 
radiográficos ou laboratoriais, mas que não requerem internação, 
a amoxicilina geralmente é considerada a droga de escolha. A 
amoxicilina por ser um beta-lactâmico é um inibidor da parede 
celular bacteriana, agindo contra bactérias gram positivas. 

 

Referências: 

• Farmacologia Básica e Clínica. Katzung, Bertram G. Mc Graw 
Hill. 13aedição, 2017. 

 

13. (B) 

 

Comentários: 

A alternativa (B) está correta, visto que o aumento de ingesta de 
carboidratos e lipídios em indivíduos sedentários leva ao acúmulo 
de lipídios no tecido adiposo e dislipidemias como apresentada 
pela a paciente. A alternativa (A) está incorreta, pois o aumento 
do tecido adiposo ocorre quando esse processo prepondera sobre 
a beta-oxidação, que é o caso da paciente. Na alternativa (C) o 
intermediário da via glicolítica que é utilizado para formação de 
triglicerídeos é a di-hidroxiacetona e não gliceraldeído-fostato. Por 
fim, a letra (D) está incorreta, pois a L-Carnitina auxilia na entrada 
de ácidos graxos e não de glicerol. 

 

Referências: 

• HUXLEY, R.; MENDIS, S.; ZHELEZNYAKOV, E.; REDDY, S.; 
CHAN, J. Body mass index, waist circumference and waist:hip 
ratio as predictors of cardiovascular risk—a review of the 
literature. Eur J Clin Nutr. 2010;64(1):16-22. 
http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2009.68. PMid:19654593 

• Farhat T, Iannotti RJ, Simons-Morton BG. Overweight, obesity, 
youth, and health-risk behaviors. Am J Prev Med. 
2010;38(3):258-67. http://dx.doi.org/10.1016/j. amepre 
2009.10.038. PMid:20171527 
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14. (C) 

 

Comentários: 

As fendas palatinas, bem como as fendas labiais, são anomalias 
craniofaciais consideradas comuns e resultam de múltiplos 
fatores, os quais incluem aspectos genéticos e não genéticos. Em 
linhas gerais, essas fendas se formam por diversos problemas na 
morfogênese durante o desenvolvimento embrionário, como, por 
exemplo, a falta de fusão das prateleiras palatinas, o que por sua 
vez, pode ocorrer em razão dessas estruturas assumirem 
tamanhos menores do que o adequado ou, por ocorrência de 
falhas na elevação das mesmas para que possam se fundir. 
Essas fendas podem apresentar diversos graus de severidades e 
sua formação está relacionada à embriologia da face, mais 
precisamente, ao desenvolvimento do palato, processo conhecido 
como palatogênese, o qual tem início na sexta semana do 
desenvolvimento, ainda durante o período embrionário, e se 
completa na 12ª semana, durante o período do desenvolvimento 
fetal. Desse modo, a alternativa que pode ser corretamente 
associada ao caso clínico apresentado é a alternativa (C). 

 

Referências: 

• MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. 
Embriologia Clínica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 
2012. Capítulo 9, páginas 188 – 196. 

 

15. (A) 

 

Comentários: 

Um reflexo tendinoso profundo é obtido quando um golpe em um 
tendão estira os fusos musculares que são cronicamente ativados 
por neurônios motores gama. Fusos de neurônios aferentes 
estimulam diretamente os neurônios motores α na medula 
espinhal, causando contração muscular. O arco reflexo opera 
independentemente dos neurônios motores superiores (neurônios 
da via piramidal); contudo, perda da contribuição inibitória dos 
neurônios motores superiores (que se encontram afetados nesse 
atual episódio de Esclerose Múltipla) produz reflexo tendinoso 
profundo exagerado (hiper-reflexia). 

 

Referências: 

• HARRISON’S – Principles of Internal Medicine. Kasper et al. 
19ª ed., 2017. V. 2, p. 2661-2666. 

• GUYTON & HALL – Tratado de Fisiologia Médica. 13ª.ed., 
2017. P.580-596. 

 

16. (B) 

 

Comentários: 

Linfócitos B e T possuem citoplasmas basófilos e pequenos em 
relação aos núcleos. Não podemos diferenciar linfócitos B e T no 
hemograma, somente por identificação de receptores de 
membranas, foi comprovado, porém, que no sangue periférico 
predominam os linfócitos T. 

 

Referências: 

• Histologia básica / L. C. Junqueira e José Carneiro [ 12. Sd ]. 
–Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2013 Capítulo 12. 
Células do sangue 

 

 

 

 

 

 

17. (D) 

 

Comentários: 

O paciente apresenta um quadro clínico e laboratorial compatível 
com leishmaniose visceral. Nesse caso, a esplenomegalia (com 
frequência com baço maciço e indolor) resulta da hiperplasia de 
células reticuloendoteliais. 

 

Referências: 

• Medicina Interna – Harrison 15ª edição, pag. 1287-88 

 

18. (A) 

 

Comentários: 

O diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne (DMD) envolve 
a detecção de deleções e duplicações intragênicas por um 
procedimento chamado de amplificação multiplex de sondas 
dependente de ligação (MLPA). A MLPA permite a análise 
simultânea de todos os 79 éxons do gene DMD em uma única 
amostra de DNA e pode detectar deleções e duplicações 
exônicas em indivíduos dos sexos masculino e feminino. Caso 
não tenha sido detectada nenhuma alteração estará indicado o 
sequenciamento de nova geração para identificação de variantes 
de ponto no gene da distrofina. 

 

Referências: 

• NUSSBAUM, R. L.; McINNES, R. R.; WILLARD, H. F. 
Thompson & Thompson Genetics in Medicine. 8 ed. 
Philadelphia: Elsevier, 2016 

• DARRAS, B.T., URION, D.K., GHOSH, P. S.  
Dystrophinopathies. In: Genereviews. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1119/ 

 

19. (C) 

 

Comentários: 

Dentre as mudanças histofisiológicas do trato gastrointestinal que 
influenciam a farmacocinética temos a diminuição da produção de 
saliva levando alterações na dieta o que pode aumentar o risco de 
desnutrição, diminuição da força de mastigação e do peristaltismo 
esofágico e da força de contração muscular causando atraso no 
enchimento gástrico e pirose, diminuição do volume sanguíneo 
esplâncnico e da das vilosidades intestinais diminuindo a 
superfície de absorção no intestino, atrofia da camada muscular 
do cólon, diminuição do peristaltismo e aumento do pH gástrico. 
Observa-se também a diminuição do pico de concentração sérica 
e demora no início do efeito (aumento da latência). 

 

Referências: 

• LOPES, LM et al. Utilização de medicamentos potencialmente 
inapropriados por idosos em domicílio. Ciência e Saúde 
Coletiva, v. 21, p. 3429-3438, 2016. 

• VAZ, CSSB. Medicamentos potencialmente inapropriados em 
idosos: a realidade de um Serviço de Medicina. 2012. 
Dissertação de Mestrado. 
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20. (B) 
 

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: 
 

• Bras. Dermatol. Rio de Janeiro, v. 80, n. 6, pág. 613-630, 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo 

 

21. (A) 
 

Comentários: 

À 1ª consulta de gestante Rh-negativo (com parceiro Rh-positivo), 
deve-se realizar pesquisa de anticorpos anti-Rh. Resultado 
negativo obriga à repetição do teste com 28 semanas. O Teste de 
Coombs Direto avalia a sensibilização das hemácias do recém-
nascido pelos anticorpos maternos. As medidas podem ser 
iniciadas já a partir de 18 semanas da gravidez e são repetidas a 
intervalos de 1 ou 2 semanas. Independentemente do desfecho 
de gestação anterior e da realização de imunoprofilaxia anti-D, o 
seguimento é mandatório para todas as gestantes Rh negativas. 
 

Referências: 

• Rezende: obstetrícia fundamental / Carlos Antonio Barbosa 
Montenegro, Jorge de Rezende Filho.  14. ed.  [Reimpr.]. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Cap 31. 

 

22. (D) 
 

Comentários: 

A glicosúria é fisiológica na gravidez e se deve ao aumento da 
TFG, que excede o limite da reabsorção tubular da glicose. Desse 
modo, não é indicativa de diabetes na gestação, assim como não 
serve para o seu rastreamento. 
 

Referências: 

• Rezende: obstetrícia fundamental / Carlos Antonio Barbosa 
Montenegro, Jorge de Rezende Filho. 14. ed. [Reimpr.] Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Cap 5. 

 

23. (D) 
 

Comentários: 

Deve-se optar por um método contraceptivo duradouro, seguro e 
que não interfira na amamentação desta paciente. 

(D) CORRETA - a opção de dispositivo intrauterino de cobre é 
um método de longa duração e não interfere na 
amamentação, sendo reversível imediatamente.  

(A) Método combinado também, portanto, interfere no 
aleitamento. 

(B) Método combinado também, portanto, interfere no 
aleitamento. 

(C) O uso do contraceptivo de progesterona é possível, mas 
apesar de seguro e eficaz, precisa ser tomado via oral 
diariamente e sem esquecimentos.  

 

Referências: 

• Tratado de Ginecologia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; pags 927 a 935, 1. ed., Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2019 

 

24. (A) 

 

Comentários: 

Nas mulheres com cólicas menstruais e nenhum outro sinal ou 
sintoma associado, não há necessidade de qualquer avaliação 
inicial adicional, desde que se tenha excluído a possibilidade de 
gravidez, sendo aceito o tratamento empírico. Casos de 
dismenorreia refratária a tratamento conservador são raros e, 
nessas circunstâncias, pode-se indicar tratamento cirúrgico. A 
histerectomia é eficaz no tratamento de dismenorreia, mas pode 
ser rejeitada pelas mulheres que desejem manter a fertilidade. 
Para essas mulheres, a neurectomia pré-sacral ou usando LUNA 
pode ser indicada. Em razão de as prostaglandinas estarem 
implicadas na gênese da dismenorreia, a administração de AINEs 
é uma medida lógica, e há trabalhos que sustentam seu emprego. 

 

Referências: 

• Tratado de Ginecologia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá. pags 897, 1ª ed, Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 

• Ginecologia de Williams, página 318, 2014- capítulo de Dor 
Pélvica 

 

25. (C) 

 

Comentários: 

O exame citopatológico é o método de rastreamento do câncer do 
colo do útero, indicado para a população alvo de 25 a 64 anos, a 
cada três anos, após dois exames anuais consecutivos normais 
(INCA, 2016). Essas recomendações visam garantir o balanço 
favorável entre riscos e benefícios do rastreamento. 

 

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. 
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26. (A) 

 

Comentários: 

A tendência dos últimos estudos tem sido em direção à conduta 
expectante nessa IG. A conduta ativa se relacionava a maior risco 
de desconforto respiratório e de morte neonatal. Apesar da menor 
taxa de corioamnionite, a conduta ativa teve maior taxa de 
endometrite, possivelmente relacionada com maior taxa de parto 
cesáreo e de indução de Trabalho de Parto naquela população. 
Motivos para a resolução da gravidez com RPMO seriam o 
trabalho de parto prematuro, o sofrimento fetal, a corioamnionite e 
outras intercorrências como o descolamento prematuro de 
placenta e o prolapso de cordão, que essa pcte não tem. 

O uso de betametasona entre 24 e 34 semanas é recomendado, 
afastada a possibilidade de corioamnionite franca. Em caso de 
suspeição diagnóstica de corioamnionite, procede-se à 
interrupção da gravidez, se possível com indução, e instituição 
imediata de antibioticoterapia.  

Há aumento do período de latência, com diminuição significativa 
nas taxas de corioamnionite clínica, parto em 48 horas e em sete 
dias, e infecção neonatal com o uso de esquema com antibiótico. 
Entretanto, a taxa de óbito neonatal e perinatal não se modificou e 
houve aumento na taxa de enterocolite necrotizante nas crianças 
expostas à amoxacilina + clavulanato. O Ministério da Saúde 
preconiza o uso de ampicilina/amoxacilina + azitromicina por sete 
dias (Brasil, 2012). 

 

Referências: 

• Tratado de Obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; pags 918, 1. ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019 

• Bond DM, Levett KM, Crowther, et al. Planned early birth 
versus expectante management for women with preterm 
prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks gestation 
for improving pregnancy outcome. fte Cochrane Library, 2017. 

 

27. (D) 

 

Comentários: 

A TH é considerada o tratamento mais eficaz para os sintomas 
vasomotores decorrentes da falência ovariana, e os benefícios 
superam os riscos para a maioria das mulheres sintomáticas com 
menos de 60 anos de idade ou dentro do período de 10 anos da 
pós-menopausa A terapia estrogênica isolada é empregada em 
mulheres histerectomizadas. A adição do progestagênio para 
pacientes com útero é necessária para proteção endometrial. Na 
via oral, os níveis hepáticos elevados de estrogênios ativam 
algumas vias metabólicas, resultando no aumento da globulina 
carreadora dos hormônios sexuais (SHBG), o que pode reduzir 
níveis séricos das frações livres do androgênio (Goodman, 2012; 
Sood et al., 2014), assim como há aumento nos valores séricos 
de triglicerídeos e da lipoproteína de alta densidade (HDL) e 
redução da lipoproteína de baixa densidade (LDL) (Sood et al., 
2014; Godsland, 2001). Contudo, na via transdérmica, apesar da 
menor potência em relação à elevação da HDL e à diminuição da 
LDL, o aumento do TG não ocorre, podendo até diminuir por 
mecanismos ainda pouco compreendidos (Wakatsuki et al., 
1998). 

 

Referências: 

• Tratado de Ginecologia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá. pags 1711 e 1728,  1. ed., Rio de 
Janeiro : Elsevier, 2019. 

 

 

 

 

28. (C) 

 

Comentários: 

(A) Os principais fatores de risco relacionados à neoplasia de 
ovário são a história familiar de neoplasia de mama ou 
ovário, BRCA1 e/ou BRCA2, síndrome de Lynch, 
endometriose, a obesidade, o tabagismo, nuliparidade, a 
terapia de reposição hormonal e a idade.  

(B) A USTV é considerada como primeira linha na investigação 
das massas anexiais  

(D) O ACOG recomendou que o CA-125 não deve ser utilizado 
isoladamente para a diferenciação de tumores benignos e 
malignos, sugere malignidade acima de 35 U/mL. 

 

Referências: 

• Tratado de Ginecologia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá. pags 1098 – 1115, 1a. ed., Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2019. 

 

29. (A) 

 

Comentários: 

Aluno precisa saber o padrão de sangramento cíclico compatível 
com causas estruturais e propor tratamento para o quadro. Como 
não se indicou ausência de desejo reprodutivo, para mioma 
sibmucoso seria adequada a miomectomia histeroscópica. 
Entender a descrição ultrassonográfica de mioma uterino e saber 
indicar técnica cirúrgica compatível. O tratamento adequado para 
pólipo seria polipectomia histeroscópica. Mioma subseroso não 
costuma cursar com sangramento anormal. Quadro de ovários 
policísticos trariam outros achados, não indicados no caso, como 
atrasos menstruais ou hiperandrogenismo. 

 

Referências: 

• Sangramento uterino anormal. -- São Paulo: Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO), 2017. Série Orientações e Recomendações 
FEBRASGO. n. 7, 2017. 

 

30. (B) 

 

Comentários: 

Sangramento uterino anormal. -- São Paulo: Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 
2017. Série Orientações e Recomendações FEBRASGO. n. 7, 
2017. 

 

Referências: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos 
agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e 
adolescentes: Norma Técnica. 3a ed. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2012. 

• Cabral ZAF, Rehme MFB. Questões éticas e legais e a 
consulta ginecológica da adolescente. Atendendo a 
adolescente no consultório. São Paulo. Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). 
Série Orientações e Recomendações Febrasgo. 2017;(4):22-
40 

• Artigo 217-A, do Código Penal nos termos da Lei nº 
12.015/2009. 

• Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/l8069.htm 
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31. (D) 

 

Comentários: 

A dinâmica uterina está desfavorável para evolução do parto 
normal. Não há indícios de desproporção cefalopélvica. Indicado 
estimular a atividade uterina com ocitocina. O misoprostol é mais 
utilizado para amadurecimento do colo uterino, não sendo uma 
boa opção quando já há um franco trabalho de parto. O fórceps 
só pode ser empregado estando a dilatação completa. 

 

Referências: 

• Montenegro, Carlos Antônio Barbosa; Rezende Filho, Jorge. 
Obstetrícia Fundamental. 14ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. Pág. 253 e 254. 

 

32. (B) 

 

Comentários: 

Durante a gravidez, a paroxetina é categoria D e a fluoxetina é 
categoria C. Clorpromazina não é antidepressivo. Paroxetina não 
é liberada na gravidez, só devendo ser utilizada em casos 
extremamente necessários. Não se deve suspender os 
antidepressivos em quadros graves.   

 

Referências: 

• Weiner CP. Drugs for pregnancy and lactating women, 3ª ed, 
Philadelphia: Elsevier, 2019. 

 

33. (D) 

 

Comentários: 

Na endometrite moderada, com febre, mais recomendado entrar 
logo com esquema antibiótico que abranja gram negativo, gram 
positivo e anaeróbios. O único esquema que contempla esse 
espectro é o item (D). Gentamicina cobre gram negativos e 
clindamicina cobre anaeróbios e gram positivos. 

 

Referências: 

• Aragão, José Richelmy Brazil Frota; Garcia, Carolina de 
Alencar Ohi; Paiva, Jordana Parente. In: Cordeiro, Denise 
Ellen Francelino; Paiva, Jordana Parente; Feitosa, Francisco 
Edson de Lucena. Protocolos Assistenciais em Obstetrícia – 
Maternidade-escola Assis Chateaubriand, UFC. 2020. 

 

34. (C) 

 

Comentários: 

Se a crise recorrente ocorre no dia do parto ou foi resolvida há 
menos de 72 horas deste, é recomendado que o parto seja 
cesariano. Se a crise recorrente foi resolvida há mais de 3 dias, o 
parto vaginal é permitido. Recomenda-se a utilização de aciclovir 
profilático na dose de 400mg, via oral, a cada 8 horas a partir de 
36 semanas, se a paciente tiver apresentado crise de herpes em 
qualquer trimestre da gravidez. 

 

Referências: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de 
Gestação de Alto Risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 

• Focaccia R. Veronesi-Focaccia Tratado de Infectologia. 6ª ed. 
Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. 

• Montenegro CA, Rezende Filho J. Rezende Obstetrícia. 13ª 
ed. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 2017. 

 

35. (A) 

 

Comentários: 

Como a paciente está sem vida sexual há 6 meses e as queixas 
surgiram há 30 dias, é provável que não se trate de uma IST 
(como tricomonas ou clamídia). A candidíase não apresenta 
corrimento com odor desagradável. 

 

Referências: 

• Goje O. Infecções Geniturinárias e Doenças Sexualmente 
transmissíveis. In: Berek JS. Berek & Novak – Tratado de 
Ginecologia. 16ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2021. 

 

36. (C) 

 

Comentários: 

O quadro clínico de sangramento transvaginal discreto, colo 
uterino aberto e ultrassonografia evidenciando endométrio 
espessado e restos ovulares é compatível com diagnóstico de 
abortamento incompleto e a conduta consiste na realização de 
esvaziamento uterino. 

 

Referências: 

• MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, 
Jorge de. Obstetrícia fundamental, Rezende. 14.ed. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Pg 1002.  

• MARTINS-COSTA, S. H. et al. (Org.). Rotinas em obstetrícia. 
7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

 

37. (B) 

 

Comentários: 

O tratamento preconizado segundo o CDC 2015 e segundo o 
Ministério da saúde 2020, para sífilis recente (primária, 
secundária e latente recente) consiste o uso da penicilina G 
benzatina 2,4 milhões UI, IM, em dose única. O teste FTA-ABS 
não é necessário para já ser indicado tratamento, devido ao 
avançar da gestação. Devemos lembrar que somente a penicilina 
é comprovadamente eficaz na prevenção da sífilis neonatal 

 

Referências: 

• Ministério da Saúde - Protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite 
B. Ministério da Saúde, novembro de 2015 

• Arnesen L, Serruya S, Durán P. Gestational syphilis and 
stillbirth in the Americas: a systematic review and metanalisis. 
Rev Panam Salud Publica 37 (6), 2015 
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38. (D) 

 

Comentários: 

Dentro das medidas de prevenção da hemorragia pós-parto, o 
manejo ativo do terceiro período inclui como principal estratégia o 
uso da Ocitocina pós-parto, (que deve ser utilizada após todos os 
partos, como profilaxia medicamentosa). Além da ocitocina, a 
tração controlada do cordão umbilical e o clampeamento oportuno 
do cordão compõe o manejo ativo clássico.  

O Clampeamento de cordão umbilical deve ser realizado após o 
1º minuto de nascimento de recém-nascidos a termo (tardio), 
exceto se houver contraindicações, como: recém-nascido 
hipóxico; infecção materna viral de transmissão hematogênica 
(HIV, hepatite B); ou recém-nascido de alto risco para policitemia 
(macrossômicos, restrição de crescimento intrauterino grave, 
regiões de alta altitude). 

A tração controlada do cordão umbilical somente deve ser 
realizada por profissional devidamente capacitado em função dos 
riscos associados à sua realização intempestiva, como 
rompimento do cordão umbilical e inversão uterina. 

 

Referências: 

• Organização Pan-Americana da Saúde. Recomendações 
assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da 
hemorragia obstétrica. Brasília: OPAS; 2018. 

• Tratado de Obstetrícia Febrasgo / Cesar Eduardo Fernandes, 
Marcos Felipe Silva de Sá; pags 3044 ,1. ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019. 

 

39. (C) 

 

Comentários: 

A conduta conservadora pode ser adotada em mulheres com pré-
eclâmpsia grave com idade gestacional entre 24 e 33:6 semanas, 
através de monitoração materno- fetal rigorosa, uso de sulfato de 
magnésio e agentes anti-hipertensivos. As gestantes nessas 
condições devem ser admitidas e observadas por 24 horas para 
determinar a elegibilidade para a conduta e nesse período serão 
manejadas como se segue: 

• Administração de sulfato de magnésio  

• Uso de corticoide (betametasona 12mg, a cada 24 horas, 2 
aplicações IM); 

• Administração de anti-hipertensivos de ação rápida 
(Hidralazina ou Nifedipina); 

• Infusão de solução de Ringer lactato a 100-125ml/h; 

• Exames laboratoriais: hemograma completo com plaquetas, 
creatinina sérica, ácido úrico, AST/TGO, ALT/TGP, 
desidrogenase lática, proteinúria de 24 horas; 

• Dieta suspensa (permitir pequenas ingestões de líquidos 
claros e medicação oral). 

 

Referências: 

• Manual Ministério da Saúde de Gestação de Alto Risco - 2012 
e Obstetrícia de Williams, 24ª edição, página 755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. (A) 

 

Comentários: 

O Laudo BIRADS 5 traduz achado altamente suspeito, com 
indicação de core-bopsy ou mamotomia a depender da lesão. 
Não se indica PAAF em lesões suspeitas de mama, e nem se 
indica nodulectomia ou quadrantectomia imediata. 

 

Referências: 

• Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no 
Brasil/ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015. 

• Frasson A, Novita G, Millen E, Zerwes F et al. Doenças da 
Mama - Guia de Bolso Baseado em Evidências - 2a. Edição, 
2013. Editora Atheneu. ISBN 978-85-388-0785-8. 

 

41. (B) 

 

Comentários: 

O aparecimento de icterícia nas primeiras 24 - 36 horas de vida 
alerta para a presença de doença hemolítica hereditária ou 
adquirida. Entre as doenças hemolíticas hereditárias destacam-
se: 

• Incompatibilidade sanguínea Rh: Mãe antígeno D negativo e 
RN positivo; anticorpos maternos anti-D e Coombs direto 
positivo; anemia e reticulócitos aumentados. 

• Incompatibilidade ABO:  Mãe O com RN A ou B; Coombs 
direto negativo ou positivo; presença de esferócitos. 

• Antígenos eritrocitários irregulares: Anticorpos maternos anti-
c, anti-e, anti-E, anti-Kell, outros; Coombs direto positivo. 

 

Referências: 

• Manual of Neonatal Care – Jonh P. Cloherty 

 

42. (A) 

 

Comentários: 

(A) CORRETA. O M-CHAT deve ser aplicado na Rotina para o 
diagnóstico precoce de autismo em todas as crianças. 

(B) INCORRETA. Antes dos dois anos não necessariamente 
forma frases. 

(C) INCORRETA. O marco de bater palmas e dar tchau 
acontece antes dos 12 meses. 

(D) INCORRETA. O pediatra deve ser o primeiro profissional a 
atuar deforma precoce na identificação do estresse tóxico. 

 

Referências: 

• Pediatria ambulatorial IMIP.Medbook 

 

43. (C) 

 

Comentários: 

Otalgia e hiperemia de MT não configuram OMA, sendo, portanto, 
a conduta mais adequada orientação de sintomáticos e sinais de 
alarme. 

 

Referências: 

• SBP 5ª edição, página 628 (Minha Biblioteca), capítulo Otite 
Média Aguda 
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44. (B) 

 

Comentários: 

Para responder corretamente à questão, o aluno deve ter noções 
sobre os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. As 
alterações apresentadas são características do transtorno do 
espectro autista. 

 

Referências: 

• Tratado Brasileiro de Pediatria (5ª edição) – Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Volume 1 – Seção 4 – Capítulo 3: 
Transtorno do espectro autista (Autores: Carlos Gadia, 
Liubiana Arantes de Araújo, Marcia Moacyr Vasconcelos). 

 

45. (D) 

 

Comentários: 

Para indicar o tratamento é imprescindível a avaliação clínica do 
paciente e do seu estado de hidratação. A abordagem clínica 
constitui a coleta de dados importantes na anamnese, como: 
início dos sinais e sintomas, número de evacuações, presença de 
muco ou sangue nas fezes, febre, náuseas e vômitos; presença 
de doenças crônicas; verificação se há parentes ou conhecidos 
que também adoeceram com os mesmos sinais/sintomas. 

O Plano B consiste em três etapas direcionadas ao paciente COM 
DESIDRATAÇÃO, porém sem gravidade, com capacidade de 
ingerir líquidos, que deve ser tratado com SRO na Unidade de 
Saúde, onde deve permanecer até a reidratação completa. 

• Ingestão de solução de SRO, inicialmente em pequenos 
volumes e aumento da oferta e da frequência aos poucos. A 
quantidade a ser ingerida dependerá da sede do paciente, 
mas deve ser administrada continuamente até que 
desapareçam os sinais da desidratação; 

• Reavaliação do paciente constantemente, pois o Plano B 
termina quando desaparecem os sinais de desidratação, a 
partir de quando se deve adotar ou retornar ao Plano A; 

 

Referências: 

• Guia prático de atualização SBP. Departamento Científico de 
Gastroenterologia. 

• Diarreia aguda: diagnóstico e tratamento. 2017 

• Pediatria, Sociedade Brasileira D. Tratado de pediatria. 5th 
edição. Editora Manole, 2021. 

 

46. (A) 

 

Comentários: 

A questão descreve corretamente o quadro do impetigo crostoso. 
O tratamento pode ser realizado com pomadas de antibiótico, 
incluindo neomicina, mupirocina e ácido fusídico. 

 

Referências: 

• Tratado Brasileiro de Pediatria (5ª edição) – Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Volume 1 – Seção 15 – Capítulo 3: 
Piodermites (Autores: Andrea Gisele Pereira Simoni, Gina 
Bressan Schiavan, Jandrei Rogério Markus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. (C) 

 

Comentários: 

Trata-se de crise aguda de asma grave, devendo-se fazer até 6 
jatos de broncodilatador a cada 20 minutos, brometo de ipratrópio 
nos três ciclos, oxigênio para manter saturação de O2 > 94%, 
considerar sulfato de magnésio endovenoso ou inalatório. 

Crianças, a meta é manter a SpO2 ≥ 94-95%. 

A administração de doses repetidas de β2 -agonistas por via 
inalatória, a cada 10-30 min na primeira hora, constitui a medida 
inicial de tratamento 

Os corticoides sistêmicos são essenciais no tratamento da 
exacerbação e devem ser usados precocemente (18,19). Os 
mesmos reduzem a inflamação, aceleram a recuperação, 
reduzem recidivas e hospitalizações e diminuem o risco de asma 
fatal. 

 

Referências: 

• Pediatria, Sociedade Brasileira D. Tratado de pediatria. 5th 
edição. Editora Manole, 2021. 

• Recomendações para o manejo da asma da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 2020 

 

48. (A) 

 

Comentários: 

Define-se hipertensão arterial sistêmica (HAS) como a média da 
PAS e/ou PAD ≥ percentil 95 para sexo idade e percentil da altura 
em 3 ocasiões diferentes. A tabela abaixo mostra a classificação 
da pressão arterial de acordo com a faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 
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49. (D) 

 

Comentários: 

A descrição é de uma gastrosquise, cujo principal diagnóstico 
diferencial é com onfalocele, porém neste caso o coto umbilical 
está inserido no defeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 

• Santos, H.C e Magalhaes. J.A.A. Gastrosquise: diagnóstico 
pré-natal, seguimento e análise de fatores prognósticos para 
óbito em RN, dissertação de mestrado, UFRGS, 2010. 

 

50. (B) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• Tratado de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª 
Edição, 2017, página 1141 

 

51. (D) 

 

Comentários: 

A puberdade precoce (PP) é, classicamente, definida como o 
aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 
anos de idade nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos. A 
menarca antes dos 9 anos no sexo feminino também é um critério 
utilizado, embora para alguns grupos deva ser considerada a 
idade de 10 anos. No entanto, o critério idade cronológica (IC) 
não deve ser utilizado isoladamente, sendo muito importante 
avaliar outros aspectos do desenvolvimento: progressão dos 
caracteres sexuais, VC, ritmo de maturação óssea. É necessário 
estabelecer a relação entre IC, idade estatural (IE) e idade óssea 
(IO). A precocidade sexual causa diversos problemas, tais como 
estatura final inferior ao padrão genético familiar, decorrente da 
fusão prematura das epífises, e inadequação psicossocial. 

O desenvolvimento puberal pode ser classificado de acordo com 
a atividade do eixo HHG, em central ou gonadotrofina-dependente 
(PPC), que decorre da ativação prematura do eixo, e periférica ou 
gonadotrofina-independente (PPP), que cursa com a produção 
anômala de esteroides sexuais de origem gonadal, adrenal ou 
uso exógeno. 

 

Referências: 

• Tratado de Pediatria 5ª edição 

 

 

 

 

 

 

 

52. (B) 

 

Comentários: 

(A) Neste caso não tem indicação de aciclovir 

(C) A vacina só pode ser administrada após os 12 meses. 

(D) A criança precisa de profilaxia com imunoglobulina 

 

Referências: 

• Guia bolso_final.indd (saude.gov.br), página 305 

 

53. (C) 

 

Comentários: 

O estudante deve ter conhecimento que o diagnóstico de TB em 
crianças e adolescentes é um desafio. A utilização do escore 
propicia diagnóstico e intervenção terapêutica precoces mesmo 
em unidades básicas de saúde, sem a necessidade de exames 
complementares mais sofisticados e/ou profissionais 
especializados. Um valor > 40 indica diagnóstico muito provável 
de TB devendo em > 10 anos de idade ser utilizado esquema de 
2 meses com 4 drogas seguidos de 4 meses com rifampicina e 
isoniazida. 

 

Referências: 

• Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose 
no Brasil, Ministério da Saúde, 2019 

 

54. (C) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, 
Sífilis e Hepatites Virais [recurso eletrônico] / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde. – 2. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022.  

 

55. (B) 

 

Comentários: 

Como descrito na questão, a paciente sofre com ingurgitamento e 
fissuras mamárias. O ponto principal do manejo dessas condições 
é o esvaziamento regular das mamas, que é possível durante as 
mamadas. Os analgésicos são tratamentos adjuvantes. 

 

Referências: 

• Tratado de Pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria. 3ª 
Edição, 2013. 

• Amamentação – Bases Científicas, 2ª edição. Carvalho, 
Marcus Renato; Tamez Raquel. 
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56. (A) 

 

Comentários: 

Nos quadros de dor osteoarticular da LLA geralmente temos uma 
resposta pobre ou incompleta ao anti-inflamatório não hormonal, 
havendo comumente progressão do quadro e acometimento de 
outros sítios. No entanto costumam melhorar muito com o uso de 
corticosteroide, como a prednisona, em uma dose 
imunossupressora (1 a 2 mg/kg/dia). Assim em crianças é 
importante que nos casos de artrites de diagnóstico não definido 
se afaste esta possibilidade antes de iniciar corticosteroide. A 
elevação de LDH e de ácido úrico são marcadores de lise celular 
e são importantes alertas para a possibilidade de doenças 
neoplásicas, assim como a queda progressiva da hemoglobina e 
hematócrito. A febre reumática geralmente se apresenta como 
uma poliartrite migratória e costuma responder bem ao anti-
inflamatório não hormonal. O sopro apresentado pode ser 
decorrente da anemia. A artrite por TB se manteria como uma 
monoartrite. 

 

Referências: 

• Oliveira, SKE e Azevedo, ECL Reumatologia Pediátrica 2ª ed. 

• Oliveira, SKE - Reumatologia para Pediatras, 2ª ed, 2014 

 

57. (C) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• Tratado de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª 
Edição, 2017, página 1315 

 

58. (D) 

 

Comentários: 

A definição de BVA é controversa entres academias europeia e 
americana. Os guidelines europeus definem como presença de 
esforço respiratório em menores de 1 ano e americanos, como 
primeiro evento de sibilância no menor de 2 anos precedido de 
sintomas de coriza e espirros, sendo essa a classificação a mais 
utilizada. A Asma brônquica é rara no primeiro ano de vida. 

Os sintomas iniciam na via aérea superior: congestão nasal e 
coriza por 2 a 4 dias, além da febre, que pode estar ausente em 
até 50% dos casos. A infecção do trato respiratório inferior evolui 
em 6 a 8 dias com taquipneia e desconforto respiratório. 

Há concordância entre guidelines e consensos que não há 
indicação do uso de corticoide oral, venoso ou inalatório na BVA 
causada pelo VSR. Não há benefícios clínicos ou evidências 
científicas que suportem seu o uso.  

Embora os sibilos possam estar presentes, a causa do 
broncoespasmo na BVA parecer ser relacionada a presença de 
debris no bronquíolo. Segundo os consensos, não há benefícios 
sobre os tempos de internação, melhora clínica e prova de função 
pulmonar, quando comparado à nebulização com placebo como o 
B2 adrenérgicos, sendo dispensável seu uso. 

 

Referências: 

• Kfouri, R.A.  Diretrizes para o manejo da infecção causada 
pelo vìrus sincicial respiratório. Disponível em 
<http://www.sbp.com.br/fileadm/user_upload/Diretrizes_manej
o_infeccao_causada_VSR2017.pdf> 

 

 

 

 

59. (A) 

 

Comentários: 

Com base no Estatuto da criança e do Adolescente, 2019 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança 
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor 

§ 6o Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o 
genitor nem representante da família extensa para confirmar a 
intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade 
judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será 
colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a 
adotá-la. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada 
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo 
único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do 
casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)] 

 

Referências: 

 

 

60. (D) 

 

Comentários: 

O CFM, na resolução 1974/2011, determinou é vedado ao médico 
expor a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica, 
método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização 
expressa dele, ressalvadas as exposições autorizadas para 
trabalhos científicos. 

 

Referências: 

• Código de Ética Médica: Cap IX art 75, art 73 

 

61. (A) 

 

Comentários: 

Sendo um anti-vitamina K, a warfarina atua na inibição da síntese 
de protrombina, alargando seu tempo de formação de coágulo, o 
que é medido pelo tempo de protrombina e o INR. A contagem de 
plaquetas pode ser afetada pela heparina e pelos antiagregantes 
plaquetários; a tromboplastina e o fator X não são alterados pela 
warfarina. 

 

Referências: 

• https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-
of-lower-extremity-deep-vein-thrombosis-
dvt?search=dvt%20treatment&source=search_result&selected
Title=1~150&usage_type=default&display_rank=1 
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62. (D) 

 

Comentários: 

Transtorno bipolar tipo 2 e desajustes familiares estão associados 
ao uso de cocaína. Atualmente não há tratamento farmacológico 
para redução do uso de cocaína / crack, a terapia farmacológica é 
necessária quando há doenças associadas como psicoses, 
depressão ou TDAH. As terapias para o caso podem ser: 
individuais de apoio, em grupo ou familiar. A psicanálise é um 
tratamento a longo prazo. 

 

Referências: 

• Compêndio de Psiquiatria, Kaplan, 2017. 

 

63. (C) 

 

Comentários: 

A fase de reação imune compreende inflamação hepática, 
diminuição do DNA viral sérico, queda com desaparecimento do 
HBeAg e surgimento do anti-HBeAg. Está indicado tratamento 
antiviral nessa fase. 

 

Referências: 

• DynaMed. Chronic Hepatitis B Virus (HBV) Infection. EBSCO 
Information Services. Accessed June 13, 2022. 
https://www.dynamed.com/condition/chronic-hepatitis-b-virus-
hbv-infection 

 

64. (B) 

 

Comentários: 

(A) Errada. Paciente tem contraindicação absoluta ao uso de 
fibrilotico pela neoplasia de SNC. 

(B) Correta. Por mais que o tempo de transferência exceda o 
tempo porta agulha, há contraindicação absoluta ao 
fibrinolítico, então cateterismo é a única opção. 

(C) Errada. IAM com supra de ST precisa de tratamento 
imediato e não de troponina seriada. Atentar que o supra 
em V7 e V8 só precisa ter 0,5mm. 

(D) Errada. Paciente tem contraindicação absoluta ao uso de 
fibrinolítico pela neoplasia de SNC e o tempo porta 
agulha seria 30min. 

 

Referências: 

• Medicina de emergência da USP, 15 ed 

 

65. (C) 

 

Comentários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 

• Harinson 19ª Ed 

66. (A) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• Uptodate 

Nefrologia Clínica - uma abordagem abrangente, Johnson, 
Feehally, Floege. Elsevier, 5ª edição. 

 

 

67. (C) 

 

Comentários: 

A imagem é de cristal hexagonal é típico de cistina. O cálculo 
associado a infecção é o de estruvita, mas não seria estruvita 
pelo formato do cristal e pelo pH urinário muito ácido (estruvita 
forma-se em pH alcalino). A paciente deve ser internada em 
enfermaria (leucocitose, vômitos, taquicardia) com antibiótico EV 
e posteriormente após controle do quadro infeccioso deve ser 
feito a desobstrução do trato urinário. 

 

Referências: 

• Uptodate 2022 

Nefrologia Clinica-Abordagem abrangente. Johnson, Feehally, 
Floege. Elsevieir, 5ª edição. 

 

68. (B) 

 

Comentários: 

O quadro descrito refere-se a uma poliartrite inflamatória crônica 
simétrica associado a sintomas sistêmicos, com destaque para os 
sintomas constitucionais, cutâneos e neurológicos. O relato de 
sinusiopatia e de asma de início tardio também são sinais de 
alarme para a doença em destaque. 

Na avaliação laboratorial, há confirmação de atividade 
inflamatória (VHS e PCR alterados), com dosagem de C3 e C4 
normais (afastando a possibilidade de alguma vasculite que curse 
com consumo de complemento, tais quais vasculite 
crioglobulinêmica e reumatoide). A possibilidade de Granulomatos 
com poliangiíte é reduzida em virtude do c-ANCA não reagente, 
bem como de não haver nódulos pulmonares cavitários. Dessa 
forma, justifica-se a resposta como Granulomatose Eosinofílica 
com poliangiíte (GEPA). 

A seguir, seguem os critérios do Colégio Americano de 
Reumatologia (ACR) de 1990: 

1. Asma 

2. Eosinofilia (>10% do total dos leucócitos séricos) 

3. Neuropatia (mono ou polineuropatia) 

4. Infiltrados pulmonares (migratórios ou transitórios) 

5. Eosinófilos extravasculares na biópsia 

6. Alterações em seios paranasais (dor ou anormalidade 
radiológica)  

São necessários 4 critérios para a classificação de GEPA, 
descritos no caso os itens 1, 3, 4 e 6 

 

Referências: 

• MASI, A. T.; HUNDER, G. G.; LIE, J. T.; MICHEL, B. A. et al. 
The American College of Rheumatology 1990 criteria for the 
classification of Churg-Strauss syndrome (allergic 
granulomatosis and angiitis). Arthritis Rheum, 33, n. 8, p. 
1094-1100, Aug 1990.  

• VASCONCELOS, JTS. Livro da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. 1ª edição. Barueri (SP): Manole, 2019. 
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69. (C) 

 

Comentários: 

Paciente com quadro clínico e laboratorial compatível com 
hepatite aguda, que diante da exposição sexual desprotegida nos 
últimos 6 meses, teria como principal hipótese diagnóstica 
Hepatite B aguda. Nesse contexto, as sorologias que 
comprovariam o diagnóstico seriam HBsAg e Anti-HBc IgM 
positivos, Anti-HBc IgG poderia estar negativo ou já começando a 
positivar e Anti-HBs negativo. Diante do quadro clínico, contato de 
risco recente e enzimas hepáticas alteradas, sugere replicação 
viral ativa, dessa forma o marcador HBeAg estaria positivo e Anti-
HBe negativo. 

 

Referências: 

• Harry L.A. Janssen, Scott Fung. Capítulo 79 - Hepatite B. In: 
Sleisenger, Fordtran (11a ed.), 2021. 

 

70. (A) 

 

Comentários: 

Além da deficiência de ferro, outros três distúrbios precisam ser 
considerados no diagnóstico diferencial da anemia microcítica: as 
talassemias, anemia da inflamação e anemia sideroblástica. Na 
avaliação laboratorial da anemia microcítica, o estudo do ferro se 
faz importante e pode diferenciar essas possíveis etiologias. Na 
anemia por deficiência de ferro, o estudo do ferro mostra: ferro 
sérico diminuído, capacidade total de ligação ao ferro aumentada, 
índice de saturação diminuído, ferritina diminuída. Na anemia da 
inflamação, o estudo do ferro mostra: ferro sérico diminuído, 
capacidade total de ligação ao ferro normal ou diminuída, índice 
de saturação diminuído, ferritina normal ou aumentada. Na 
anemia sideroblástica, o estudo do ferro mostra: ferro sérico 
normal ou aumentado, capacidade total de ligação ao ferro 
normal, índice de saturação normal ou aumentado, ferritina 
aumentada. Na talassemia, o estudo do ferro mostra: ferro sérico 
normal ou aumentado, capacidade total de ligação ao ferro 
normal, índice de saturação normal ou aumentado, ferritina 
normal ou aumentado. 

Considerando as quatro etiologias a serem avaliadas em caso de 
anemia microcítica, é importante salientar que só na anemia por 
deficiência de ferro a capacidade total de ligação ao ferro está 
aumentada. 

 

Referências: 

• Gordon D. Ginder. Microcytic and hypochromic anemias. 
Chapter 159 pages 1068-1073. Lee Goldman Andrew I. 
Schafer GOLDMAN-CECIL MEDICINE. 25 th Edition Elsevier 
Sanders. 

• John W. Adamson. Deficiência de ferro e outras anemias 
hipoproliferativas. Capítulo 98 páginas 628 – 634. Fauci et al. 
HARRISON Medicina Interna. 17ª. Edição. Volume 1. Editora 
McGrawHill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. (D) 

 

Comentários: 

Autonomia: faculdade do paciente de, livremente, traçar suas 
próprias condutas, sem imposições externas, após 
esclarecimento adequado. Refere-se ao respeito que se deve ter 
à vontade do paciente, a seu autogoverno. Aplicar o princípio da 
autonomia é reconhecer e respeitar a vontade do outro, 
compreender seus valores, suas crenças, suas convicções. Agir 
com autonomia é agir com conhecimento pleno, livre de enganos, 
de coação. Só a ação com autonomia gera responsabilidade e 
cada ser deve ser responsável por sua própria vida, por seu corpo 
e sua mente. 

As informações devidas serão prestadas e o paciente decidirá.  

O princípio da autonomia deu origem ao Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido do qual falaremos adiante quando tratarmos 
dos Comitês de Ética. 

Beneficência: qualquer tratamento de saúde deve ter em vista 
fazer o maior bem possível e evitar todo e qualquer mal. 
Potencializar os benefícios do tratamento e evitar ao máximo a 
ocorrência de danos ao paciente. 

Não maleficência: nenhum procedimento sob nenhum argumento 
deve causar danos, mesmo que tenha um fim útil. Os fins não 
justificam os meios. 

Justiça: dever do profissional da saúde oferecer a todo paciente 
um atendimento imparcial, equitativo e livre de julgamentos ou 
crenças pessoais. 

 

Referências: 

• Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 
4th ed. New York: Oxford University Press, 1994. 

• Gondim, José. Bioética UFRGS. Disponível em: 
www.ufrgs.br/bioetica 

 

72. (B) 

 

Comentários: 

Em paciente com DPOC a classificação de gravidade deve se 
basear na dispnéia, no estado de saúde (baseado principalmente 
no questionário de Avaliação de DPOC – CAT) e no VEF1 pós 
broncodilatador expresso em porcentagem do predito, devendo 
ser usado o critério de pior resultado. Esse paciente apresenta 
resultado leve em todos os critérios. Além disso, não teve 
exarcebações no último ano e nunca foi internado pela doença. 
Assim, necessita no momento apenas monoterapia 
broncodilatadora (beta2-agonista de longa duração ou 
anticolinérgico de longa duração). 

 

Referências: 

• Recomendações para o tratamento farmacológico da DPOC. 
Frederico Leon Arrabal Fernandes, Alberto Cukier, Aquiles 
Assunção Camelier, et al J Bras Pneumol. 2017;43(4):290-301 
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73. (C) 

 

Comentários: 

Para a neuropatia diabética dolorosa os tratamentos de primeira 
linha são: É o uso em monoterapia antidepressivos tricíclicos 
(amitriptilina, imipramina, nortriptilina), duloxetina, venlafaxina ou 
gabapentina, com eficácia comprovada e boa proporção entre 
risco-benefício.  

(A) A terapia tópica (“patch” de lidocaína ou capsaicina a 8% e 
toxina botulínica subcutânea) é considerada terapia de 
terceira linha em NPDD e está preconizada quando a dor 
neuropática for focal, isto é, restrita a uma área menor do 
que 20 x 30 cm. 

(B) Tratamento de segunda linha 

(D) Tratamento de curta duração para resgate de dor. Em casos 
selecionados, e a curto prazo, pode ser utilizado um opioide 
fraco (tramadol) como terapia de resgate da dor severa. 
NÃO É RECOMENDADO o uso rotineiro de opioides em 
NPDD em razão da falta de evidências sobre a eficácia no 
longo prazo e do potencial de tolerância, dependência, 
overdose e eventos adversos sérios. 

 

Referências: 

• Diretriz 2022 da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
Diagnóstico e tratamento da neuropatia periférica diabética. 

Disponível em: https://diretriz.diabetes.org.br/prevencao-
diagnostico-e-tratamento-da-neuropatia-periferica-diabetica/ 

 

74. (C) 

 

Comentários: 

No indivíduo assintomático, É RECOMENDADO utilizar como 
critério de diagnóstico de DM a glicemia plasmática de jejum 
maior ou igual a 126 mg/dl, a glicemia duas horas após uma 
sobrecarga de 75 g de glicose igual ou superior a 200 mg/dl ou a 
HbA1c maior ou igual a 6,5%. É necessário que dois exames 
estejam alterados. Se somente um exame estiver alterado, este 
deverá ser repetido para confirmação. 

 

Referências: 

• Diretriz 2022 da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
Diagnóstico do diabetes e rastreamento do diabetes tipo 2. 

Disponível em: https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-e-
rastreamento-do-diabetes-tipo-2/ 

 

75. (B) 

 

Comentários: 

A paciente tem um quadro muito sugestivo de úlcera péptica – dor 
epigástrica que alivia com a alimentação. US seria exame de 
escolha para diagnóstico de doença biliar, TC para doença 
pancreática e pHmetria indicada no DRGE. 

 

Referências: 

• 2022 Current Medical Diagnosis and Treatment, 61a ed, pg 
627 – 629. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. (D) 

 

Comentários: 

O rastreamento do câncer colorretal consiste na realização de 
exames para diagnóstico precoce em pacientes assintomáticos 
com objetivo de reduzir a incidência e mortalidade da doença. Em 
pacientes considerados de risco médio, ou seja, sem história 
pessoal ou familiar de câncer colorretal e/ou pólipos e sem 
doença inflamatória intestinal, recomenda-se a realização do 
rastreamento após 50 anos, embora algumas sociedades 
considerem redução do ponto de corte para 45 anos. Os exames 
considerados como 1ª escolha são colonoscopia a cada 10 anos 
ou pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, seja por 
teste imunoquímico (FIT) ou teste guaiaco (FOBT). Portanto, não 
há indicação de realização de rastreio do CCR nesse momento. 

 

Referências: 

• Ministério da Saúde do Brasil, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. Rastreamento, vol. 29, 
2010. 95 p. 

 

77. (C) 

 

Comentários: 

A pancitopenia do paciente idoso costuma ser de difícil avaliação 
e denotar quadros graves. Entretanto, uma avaliação básica pode 
direcionar o diagnóstico de situações tratáveis. A deficiência 
grave de Vitamina B12 é um exemplo frequente. Muitas vezes 
desencadeados por alteração gástrica, seguida de desabsorção 
seletiva da vitamina, cursa com quadro variável, podendo 
apresentar-se com anemia, bicitopenia ou pancitopenia. É 
frequente a presença de sintomas constitucionais que podem ser 
intensos, mas que não direcionam para nenhuma doença 
específica. Quando o quadro neurológico característico está 
presente, o médico mais atento é capaz de fazer a suspeita 
diagnóstica já na primeira avaliação. Mas mesmo quando não 
está, as alterações em exames laboratoriais simples costumam 
ser bem características. São bem consistentes a presença de 
VCM maior que 110, grande aumento de LDH e discreto aumento 
de bilirrubina indireta. A confirmação diagnóstica é realizada pela 
dosagem sérica da vitamina B12, e a resposta à terapia de 
reposição. Posteriormente, é recomendada a busca do motivo 
inicial da deficiência. 

 

Referências: 

• UpToDate 

 

78. (B) 

 

Comentários: 

Nas taquicardias de QRS estreito sem instabilidade 
hemodinâmica (situação apresentada no caso em questão), deve-
se realizar inicialmente a manobra vagal. Caso não haja reversão, 
utiliza-se adenosina 6mg em bolus. Caso ainda não tenha 
resposta, faz-se a segunda dose de adenosina 12mg IV em bolus. 

 

Referências: 

• Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e 
Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2019; 113(3):449-
663. 
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79. (D) 

 

Comentários: 

Trata-se de um caso de cistite aguda não complicada (primeiro 
episódio em uma paciente jovem, sem comorbidades, sem uso 
recente de antimicrobianos). O tratamento empírico nesses casos 
pode ser iniciado sem necessidade de exames adicionais e a 
primeira escolha atualmente é com nitrofurantoína, evitando-se as 
quinolonas. 

 

Referências: 

• TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o 
clínico. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2020. 824 p. ISBN: 
6555860251. ISBN13: 9786555860252 

 

80. (B) 

 

Comentários: 

Neste caso temos um paciente com HAS, Obesidade, DM e IAM 
pregresso, de alto risco cardiovascular, com níveis pressóricos 
que correspondem a HAS Estágio 3 (1ª. medida) e Estágio 2 (2ª. 
medida). A combinação de fármacos é a estratégia inicial 
recomendada para hipertensos estágio 1 de moderado e alto risco 
e estágios 2 e 3, preferencialmente em comprimido único. A 
monoterapia deve ser considerada para hipertensos estágio 1 de 
baixo risco e para muitos idosos e/ou indivíduos frágeis. 

 

Referências: 

• Barroso et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 
2020. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658. 

 

81. (D) 

 

Comentários: 

(A) Colelitíase sintomática – quadro clínico não compatível 

(B) Colecistite aguda – quadro clínico compatível, mas 
exame físico não compatível 

(C) Neoplasia periampular – quadro clínico agudo, não 
compatível com Sd neoplásica 

(D) Colangite aguda - quadro clínico e exame físico 
compatível 

 

Referências: 

• Beauchamp, Evers &amp; Mattox, Tratado de Cirurgia – A 
Base Biológica da Prática. 

• Cirúrgica Moderna – Sabiston, 20ª edição – Cap. 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. (A) 

 

Comentários: 

Os pacientes com apendicite geralmente parecem doentes. Com 
frequência, permanecem imóveis devido à presença de peritonite 
localizada, que torna qualquer movimento doloroso. 

Taquicardia e desidratação leve podem estar presentes, em 
vários graus. A febre está frequentemente presente, variando 
desde elevações de temperatura de baixo grau (&lt; 38,5°C) até 
elevações mais impressionantes da temperatura corporal, 
dependendo do estado do processo da doença e da gravidade da 
resposta inflamatória do paciente. A ausência de febre não exclui 
um diagnóstico de apendicite.1,3,7. 

O exame abdominal normalmente revela um abdome silencioso 
com dor e defesa à palpação do quadrante inferior direito. A 
localização da dor é classicamente no ponto de McBurney, que se 
localiza a um terço da distância entre a espinha ilíaca 
anterossuperior e o umbigo. A dor geralmente acompanhada de 
peritonite localizada é evidenciada pela presença de 
descompressão dolorosa. O tratamento adequado para apendicite 
aguda não complicada é a apendicectomia imediata. O paciente 
deve realizar reanimação hídrica conforme indicado, e a 
administração de antibióticos de amplo espectro dirigidos contra 
organismos anaeróbios e Gram-negativos deve ser iniciada de 
imediato.11 A operação deve prosseguir sem atrasos indevidos. 

 

Referências: 

• Sabiston Tratado de Cirurgia - A Base Biológica da Prática 
Cirúrgica Moderna Courtney M. Townsend, 20º Edição, cap 
50, p 1297 e 1299 

 

83. (B) 

 

Comentários: 

Caso clássico de torça testicular com paciente sendo acordado a 
noite, testículo mais alto e abolição do reflexo cremastérico. 
Apesar de o paciente também ter fator de risco para 
orquiepididimite achados da história e do exame físico falam 
contra tal diagnóstico. O tratamento é sempre cirúrgico, apesar de 
o tempo de o tempo de apresentação ser superior a 4 horas. 

 

Referências: 

• VICTORIA J. SHARP, KATHLEEN KIERAN, ANGELA M. 
ARLEN, MD; Testicular Torsion: Diagnosis, Evaluation, and 
Management. Am Fam Physician. 2013;88(12):835-840 

 

84. (A) 

 

Comentários: 

Paciente com quadro de obstrução intestinal alta por provável 
neoplasia gástrica de acordo com evolução clínica e exame físico. 
Presença de nódulo de Virchow e de Irish, assim como ascite, 
indicam no exame físico doença neoplásica avançada, mesmo na 
ausência de exames de estadiamento. Desta forma, a melhor 
opção terapêutica é a realização de cirurgia paliativa com 
realização de derivação gástrica-jejunal. 

 

Referências: 

• Beauchamp, Evers &amp; Mattox, Tratado de Cirurgia – A 
Base Biológica da Prática 

• Cirúrgica Moderna – Sabiston, 20ª edição – Cap. 45. 
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85. (A) 

 

Comentários: 

O paciente em questão apresenta situação de cirurgia de 
emergência com risco de instabilidade hemodinâmica, aspiração 
pulmonar e rabdomiólise pelo esmagamento muscular. Neste 
caso a indução anestésica deve ser realizada em sequência 
rápida, com hipnótico sem depressão cardiovascular como a 
cetamina e bloqueador neuromuscular de início rápido como o 
rocurônio. A succinilcolina não deve ser empregada pelo risco de 
hipercalemia. 

 

Referências: 

• Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, Cahalan MK, et al. 
Clinical Anesthesia. 8ª Ed, Philadelphia, Wolters Kluwer, 2017: 
3650-3723. 

 

86. (D) 

 

Comentários: 

Em ferimentos penetrantes, principalmente torácicos, a topografia 
é de importância capital para avaliar as possíveis lesões. 
Ferimentos de entrada na área de Ziedler como é o caso em 
pauta, devem pressupor lesão cardíaca ou de aorta. Hipotensão, 
abafamento de bulhas e turgência jugular (Tríade de Beck) falam 
fortemente a favor de tamponamento cardíaco e o murmúrio 
vesicular bilateral sem anormalidades, em contrapartida, gritam 
contra hemotórax, basicamente excluindo rotura da aorta dado 
que lesões vasculares causariam hemotórax. 

 

Referências: 

• WAY, LW - Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 9ª edição. Rio 
de Janeiro. Guanabara Koogan, 

 

87. (B) 

 

Comentários: 

As manifestações mais comuns de derrame pleural são dor 
torácica e dispnéia. À medida que o derrame aumenta de volume, 
a dor se torna mais difusa e menos localizada. O paciente em 
questão apresenta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca 
(dispnéia de origem aos esforços, presença de B3 na ausculta 
cardíaca) e teve piora nos últimos dias. Não tem sinais de 
infecção. O raio X mostra derrame pelural bilateral e a punção e 
análise do líquido pleural mostrou ser um transudato, e a principal 
causa de derrame pleural bilateral do tipo transudato é a 
Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

 

Referências: 

• Pleural Effusion in Adults—Etiology, Diagnosis, and 
Treatment. Berthold Jany and Tobias Welte. Dtsch Arztebl Int 
2019; 116:377-86 

• Management of Malignant Pleural Effusions - An Official 
ATS/STS/STR Clinical Practice Guideline. David J. Feller-
Kopman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. (C) 

 

Comentários: 

A herniorrafia inguinal é considerada uma cirurgia limpa. O uso de 
antibiótico profilático nesses casos está justificado em qualquer 
das seguintes condições: pacientes acima dos 70 anos, 
desnutridos, imunodeprimidos, urgências, cirurgias de mama, 
cardíaca ou de grandes vasos, esplenectomia em pacientes com 
hipertensão porta e nos casos em que serão necessários 
implantes ou telas. 

 

Referências: 

• Condutas em TRAUMA; LIMA, F.; Meira R. L. M. EDITORA 
GUANABARA KOOGAN. 

 

89. (A) 

 

Comentários: 

A lesão duodenal por contusão tem por característica o 
diagnóstico tardio e por vezes pode ser identificada até 12 horas 
após o trauma. Dor no andar superior do abdome e/ou nas costas 
e flancos com irradiação para o pescoço ou testículos podem 
estar presentes. Nos exames a hiperamilasemia pode estar 
presente, porém não é patognomônica. Na radiografia simples de 
abdome podemos observar, além do borramento da sombra do 
músculo psoas direito, ar retroperitoneal, pneumoperitôneo ou 
bolhas ao longo do musculo psoas ou do rim direito. 

 

Referências: 

• Condutas em TRAUMA; LIMA, F.; Meira R. L. M. EDITORA 
GUANABARA KOOGAN, 2004 

 

90. (C) 

 

Comentários: 

A Pinça (ou calha) gessada em “U” é utilizada para a proteção e 
imobilização aguda da fratura simples, como é a deste peciente. A 
órtese funcional pode substituir uma goteira gessada em “U” 
cerca de 2 semanas após a lesão. Aparelho gessado pendente é 
raramente usado hoje em dia, optando-se por cirurgia de fraturas 
deslocadas, que não é o caso do paciente. Fixação cirúrgica 
interna está indicada para fraturas complicadas. 

 

Referências: 

• Mcrae trauma ortopédico: gerenciando fraturas de 
emergência. Timothy O. White, Samuel P. Mackenzie, 
Alasdair J Gray; tradução Eliseanne Nopper, Edianez Victória, 
Marcella de Melo. - 3. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 
Parte II, Cap. 9. 
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91. (C) 

 

Comentários: 

A paciente apresenta como diagnóstico mais provável acalasia, 
que diferente de outros distúrbioS da motilidade esofágica além 
de apresentar a disfagia como principal sintoma, cursa com perda 
de peso. Além disso, a radiografia contrastada, apesar de 
apresentar baixa sensibilidade, é positiva em cerca de 75% dos 
casos, com as características descritas. Na manometria, 
aperistalse é o achado essencial da acalasia. Associado, pode ser 
observada uma pressão de repouso alta do EEI. Contrações 
simultâneas podem ser vistas no espasmo esofageano difuso, 
enquanto que ondas peristálticas de alta amplitude no esôfago em 
quebra-nozes. 

 

Referências: 

• Tratado de gastroenterologia: da graduação à pós-graduação / 
editores Schlioma Zaterka, Jaime Natan Eisig. -- 2. ed. -- São 
Paulo: Editora Atheneu, 2016. Capítulo 42. Págs. 471- 487. 

 

92. (B) 

 

Comentários: 

Uma via aérea definitiva requer um tubo colocado na traqueia 
com o manguito inflado abaixo das cordas vocais, o tubo 
conectado à ventilação assistida enriquecida com oxigênio e a via 
aérea fixada com um método de estabilização apropriado. 
Existem três tipos de vias aéreas definitivas: tubo orotraqueal, 
tubo nasotraqueal e via aérea cirúrgica (cricotireoidotomia e 
traqueostomia). Os critérios para estabelecer uma via aérea 
definitiva são baseados em achados clínicos e incluem: 
obnubilação, indicando a presença de um traumatismo craniano e 
exigindo ventilação assistida (escore de coma de Glasgow [GCS] 
de 8 ou menos), atividade convulsiva sustentada e a necessidade 
de proteger as vias aéreas inferiores da aspiração de sangue ou 
vômito. Nesse caso, via aérea definitiva está indicada. Existem 
três tipos de vias aéreas definitivas: tubo orotraqueal, tubo 
nasotraqueal e via aérea cirúrgica (cricotireoidotomia e 
traqueostomia). Máscara laríngea e tubo laríngeo não são 
considerados via aérea definitiva. O paciente apresenta 
evidências de fratura nasal: olhos de guaxinim (equimose bilateral 
na região periorbitária), sinal de Battle (equimose retroauricular). 
Fraturas faciais, do seio frontal, do crânio basilar e da placa 
cribriforme são contraindicações relativas à intubação 
nasotraqueal. 

 

Referências: 

• Advanced Trauma Life Support® Student Course Manual. 
Copyright© 2018 American College of Surgeons. Tenth Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. (D) 

 

Comentários: 

O acidente provocou graves lesões no paciente em face e região 
cervical, com queimaduras em cílios e vibrissas que são sinais de 
lesão em via aérea. Esses sinais e a dificuldade para falar devido 
às queimaduras de língua e mucosa jugal são indicativos de via 
aérea definitiva. Nesse caso, não se deve aguardar exames para 
definição da conduta. Em relação à ressuscitação volêmica, foi 
estimada a área superfície corporal queimada pela regra dos 
noves: face (região anterior do crânio) = 4,5%, tórax e abdômen 
anteriores 18%, membro superior 4,5% = ASC queimada de 27%. 
Empregada a fórmula de Parkland para ressuscitação volêmica: 

Fórmula de Parkland = (2-4mlx Peso em Kg x ASC queimada) = 
(2-4ml x 75 x 27%) = volume total (para 2ml) é de de 4.050ml 24 
horas 50% do volume em 8 horas = 2.025ml em 8 horas = 253 
ml/h 50% restante do volume em 16 horas = 2.025 em 16 horas = 
126,5 ml/h. 

 

Referências: 

• ATLS 9ª edição. Capítulo 9. Lesões térmica página 230-237. 

 

94. (A) 

 

Comentários: 

Dor (95% dos casos), anorexia (90%), náuseas ou vômitos (80%). 
Sinal de Blumberg, Sinal de Rovsing. 

Abordagem laparoscópica permite a inspeção ampla da cavidade 
e menor trauma cirúrgico. 

 

Referências: 

• TOWNSEND, Courtney M. Sabiston Tratado de Cirurgia - A 
Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. Grupo GEN, 
2019. 9788595150461. Cap 45 e Cap 50 

 

95. (D) 

 

Comentários: 

Trata-se de paciente com AVCi grave com elevada pontuação na 
escala de AVCi do NIH. A TC Crânio demonstrou discreta 
hipodensidade cerebral, sugerindo grande área de tecido cerebral 
viável para terapia de reperfusão cerebral. A terapia trombolítica 
com rt-PA é comprovadamente efetiva apenas até 4h e 30 
minutos do início dos sintomas neurológicos, sendo contra-
indicado para esse paciente. Por outro lado, a trombectomia pode 
ser realizado até 6 horas do início dos sintomas, sendo 
necessário realizar exame de Angio-TC cerebral para avaliar a 
presença de trombo proximal, necessário para tal tratamento. Não 
há indicação de terapia anticoagulante precoce para paciente com 
AVCi, podendo esta terapia ocasionar hemorragia grave. 

 

Referências: 

• Guidelines for the Early Management of Patients With Acute 
Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the 
Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for 
Healthcare Professionals From the American Heart 
Association/American Stroke Association. Stroke. 2019 
Dec;50(12): e344-e418. 

• Rabinstein AA. Update on Treatment of Acute Ischemic 
Stroke. Continuum (Minneap Minn). 2020 Apr;26(2):268-286. 
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96. (B) 

 

Comentários: 

Aneurismas (AAA) com diâmetro maior do que 5,5 cm tem 
indicação cirúrgica pela possibilidade de ruptura. 

 

Referências: 

• BRITO, Carlos José da; FILHO, Vasco Lauria da Fonseca; 
SILVA Rossi Murilo da: Aneurismas da Aorta Abdominal. In: 
BRITO Carlos José. Cirurgia Vascular, Cirurgia endovascular 
e angiología.2. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. P531-561 

• SABISTON, Tratado de Cirurgia - A base biológica da prática 
cirúrgica moderna. Townsed. 18 ed. cap65. p 1791 - 1801 

 

97. (A) 

 

Comentários: 

No caso da questão, temos um t2, já que o tumor vai até a 
muscular própria, não havendo extensão à subserosa, gordura 
pericólica ou perirretal dos 14 linfonodos estudados, encontramos 
apenas um acometido, sendo classificado como n1 (1-3 
linfonodos). Como não há descrição de metástases, temos um 
tumor t2n1m0, o que classifica como estágio iiia, sendo assim, a 
quimioterapia adjuvante está sempre indicada, devendo ser 
iniciada no máximo 6 meses após a cirurgia. 

 

Referências: 

• Longo, DL et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 
19th ed. New York: McGraw-Hill, 2015. 

• Goldman, L.; Schafer, AI. Goldman’s Cecil Medicine. 25th ed. 
Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016. 

• Townsend, CM et al. Sabiston Textbook of Surgery. 20th ed. 
Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016. 

• Lopes, AC et al. Tratado de Clínica Médica. 3a ed. São Paulo: 
Roca, 2016. 

• Al-Hajeili M et al. Neoadjuvant treatment for surgically 
resectable metastatic colorectal cancer. Oncology (Williston 
Park). 2016 Jan 15;30(1):10–6. 

 

98. (C) 

 

Comentários: 

Diante de um quadro de infecção urinária em homens com HPB, 
há elevação do PSA que se mantem até 6 semanas do quadro 
agudo. Portanto, no caso em tela, a conduta acertada é repetir o 
PSA com mais 30 dias. A história clínica, o exame físico e os 
outros exames são compatíveis com o diagnóstico de HPB. 
Então, não há necessidade de solicitar RNM ou biópsia de 
próstata. E não precisa usar antibiótico além dos 28 dias. 

 

Referências: 

• Campbell-Walsh Urologia Edição Português Alan J. Wein 
(Autor) Editora:  GEN Guanabara Koogan; 11ª edição (2018) 

• Screening for prostate cancer UPTODATE. Literature review 
current through: May 2022. | This topic last updated: May 16, 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. (D) 

 

Comentários: 

Em idosos do sexo masculino, minimamente sintomáticos ou 
assintomáticos, podemos adotar uma conduta expectante, uma 
vez que a probabilidade da hérnia evoluir para complicações 
graves é muito baixa. Mesmo que alguns pacientes necessitem 
de intervenção, o procedimento tardio não parece aumentar o 
risco de complicações. 

 

Referências: 

• Towsend jr cm; beauchamp rf; evers bm; mattox kl. Sabiston 
Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical 
Practice, 20th edition, Philadelphia. Saunders-Elsevier, 2017. 

• O’Dwyer PJ, Norrie J, Alani A, et al. Observation or operation 
for patients with an asymptomatic inguinal hernia: a 
randomized clinical trial. Ann Surg 2006; 244:167. 

 

100. (B) 

 

Comentários: 

A ética se baseia em princípios fundamentais, que são: liberdade, 
autonomia, não-maleficiência e beneficência. Ao adotar um 
tratamento, o profissional responsável deve atentar para todos 
esses princípios, e antes de tudo não provocar mal ao enfermo, 
mesmo que isso posso trazer benefícios, sobretudo 
questionáveis, como no caso de um paciente em choque grau IV 
e com lesão axonal difusa. Lembrar do ditado: “PRIMO NON 
NOCERE” – primeiro, não lesionar. 

 

Referências: 

• TOWNSEND, Courtney M. Sabiston Tratado de Cirurgia - A 
Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. Grupo GEN, 
2019. 9788595150461. Cap 45 e Cap 50. 

 

101. (A) 

 

Comentários: 

Os princípios organizativos representam a forma de organização, 
e operacionalização do sistema. Ou seja, a partir dos princípios 
doutrinários, os princípios organizativos definiriam as estratégias, 
os meios para concretizar os valores fundamentais do SUS. 
Sendo eles: Participação Popular, Regionalização e 
Descentralização 

 

Referências: 

 

 

102. (D) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária 
a Saúde. PEC: Guia para Qualificação dos indicadores da 
APS. 2ªedição. 

Versão eletrônica em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_qu
alificacao_pec_2022.pdf 

 

 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_qualificacao_pec_2022.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_qualificacao_pec_2022.pdf
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103. (B) 

 

Comentários: 

Prevenção quaternária foi definida de forma direta e simples como 
a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para 
protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e 
sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. 

 

Referências: 

• http://www.rsp.fsp.usp.br/wp-
content/uploads/articles_xml/0034-8910-rsp-S1518-
87872017051000041/0034-8910-rsp-S1518-
87872017051000041-pt.x34413.pdf 

 

104. (D) 

 

Comentários: 

A América Latina e o Caribe, assim como a Europa e outras 
regiões do mundo evoluíram suas condições sanitárias e com tais 
melhorias, há uma considerável redução de doenças 
relacionadas. Com a evolução tecnológica na saúde e as 
constantes melhorias nas condições sanitárias, não há um 
impedimento concreto para que a América Latina e o Caribe 
possam atingir taxas de mortalidade infantil semelhantes às da 
Europa e de outras regiões desenvolvidas no futuro. 

 

Referências: 

 

 

105. (A) 

 

Comentários: 

Comentário:  A base da pirâmide representa a população mais 
jovem e o topo os idosos. Em países desenvolvidos a qualidade 
de vida é maior, o que resulta em maior longevidade e maior 
sobre carga para o sistema previdenciário e menos 
representantes em idade mais economicamente produtiva. Se o 
número de jovens permanece reduzindo, o resultado é um 
envelhecimento populacional. 

 

Referências: 

 

 

106. (D) 

 

Comentários: 

A mortalidade geral é calculada a partir da relação entre o total de 
óbitos e a população na mesma área e período. Já para o cálculo 
da mortalidade neonatal considera-se os óbitos em menores de 
28 dias e os nascidos vivos. 

 

Referências: 

• Pereira, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática, 
2008. 

 

107. (A) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-
Oficial/PORTARIA-GM-MS-N%C2%BA-1-348-DE-02-06-
2022.html 

108. (B) 

 

Comentários: 

 

Referências: 

• BRASIL. Ministério da Saúde. A declaração de óbito: 
documento necessário e importante 3. ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 

 

109. (D) 

 

Comentários: 

Nos estudos de coorte, primeiramente, identifica-se a população 
de estudo e os participantes são classificados em expostos e não 
expostos a um determinado fator de interesse. 

 

Referências: 

• http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v12n4/v12n4a03.pdf 

 

110. (C) 

 

Comentários: 

O exame citopatológico é o método de rastreamento do câncer do 
colo do útero, indicado para a população alvo de 25 a 64 anos, a 
cada três anos, após dois exames anuais consecutivos normais 
(INCA, 2016; 2021). Essas recomendações visam garantir o 
balanço favorável entre riscos e benefícios do rastreamento. 

 

Referências: 

• https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-
utero/dados-e-numeros/exames-citopatologicos-do-colo-do-
utero-realizados-no-sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-GM-MS-N%C2%BA-1-348-DE-02-06-2022.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-GM-MS-N%C2%BA-1-348-DE-02-06-2022.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-GM-MS-N%C2%BA-1-348-DE-02-06-2022.html
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111. (A) 

 

Comentários: 

O Ministério da Saúde (2010) define que Óbito Fetal ou Natimorto 
é a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da 
extração completa do corpo da mãe, com peso ao nascer igual ou 
superior a 500 gramas. Quando não se dispuser de informações 
sobre o peso ao nascer, considerar aqueles com idade 
gestacional de 22 semanas (154 dias) de gestação ou mais. 
Quando não se dispuser de informações sobre o peso ao nascer 
e idade gestacional, considerar aqueles com comprimento 
corpóreo de 25 centímetros cabeça-calcanhar ou mais. Como não 
houve sinais vitais após o parto, não deve ser realizada 
declaração de Nascimento, apenas Declaração de Óbito. Como a 
mãe teve o diagnóstico de sífilis durante a gestação e nesta 
ocasião não realizou tratamento, a sífilis congênita é a causa do 
abortamento fetal, sendo doença de notificação compulsória. O 
tratamento deverá ser instituído à mãe a aos parceiros sexuais 
com Penicilina Benzatina 7.2 milhões UI IM por 3 semanas. 

 

Referências: 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no. 72 de 11 de janeiro 
de 2010. Estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é 
obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_
11_01_2010.html#:~:text=III%20%2D%20%C3%B3bito%20fet
al%3A%20%C3%A9%20a,dias)%20de%20gesta%C3%A7%C
3%A3o%20ou%20mais. Acesso em 07 de junho de 2022. 

 

112. (C) 

 

Comentários: 

As propriedades de infectividade e virulência regem as relações 
do biogente patogênico com o hospedeiro contribuem para o 
aparecimento e gravidade de doenças. Infectividade é definida 
como a capacidade que têm certos organismos de penetrar e se 
desenvolver ou se multiplicar no novo hospedeiro, ocasionando 
infecção. Já virulência é definida como capacidade de um 
bioagente produzir casos graves ou fatais. 

 

Referências: 

• Rouquayrol, Maria Zélia Rouquayrol: epidemiologia & saúde / 
Maria Zélia Rouquayrol, Marcelo Gurgel Carlos da Silva. - 8. 
ed. - Rio de Janeiro: Medbook, 2018. 752 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113. (B) 
 

Comentários: 

(A) Incorreto – O NASF não possui livre acesso para 
atendimento individual ou coletivo (estes, quando 
necessários, devem ser regulados pela Atenção Básica), 
com responsabilização compartilhada. 

(B) Correto - Mapear os potenciais espaços públicos da 
comunidade para a prática a realização de práticas 
corporais/atividades físicas a todos da comunidade e deste 
grupo de maior vulnerabilidade. 

(C) Incorreto – A responsabilização compartilhada entre o NASF 
e as equipes de saúde da família para populações 
específicas prevê a revisão da prática do encaminhamento 
com base no processo de referência e contrarreferência, 
ampliando-a para um processo de compartilhamento de 
casos e acompanhamento longitudinal. 

(D) Incorreto – A atenção Básica deve ser capaz de promover 
alimentação saudável nas visitas domiciliares, atividades de 
grupo e nos atendimentos individuais. 

Em suma, os princípios gerais do NASF são: 

• O Nasf não se constitui porta de entrada do sistema para os 
usuários, mas apoio às equipes de Saúde da Família; 

• Vincula-se a um número de equipes de Saúde da Família em 
territórios definidos, conforme sua classificação; 

• A equipe do Nasf e as equipes de Saúde da Família criarão 
espaços de discussões para gestão do cuidado: reuniões e 
atendimentos compartilhados constituindo processo de 
aprendizado coletivo; 

• O Nasf deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, 
gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, que 
se pretende pela Saúde da Família. 

 

Referências: 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção 
Básica, n. 37) 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: Núcleo de 
Apoio Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 27) (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) 

 

114. (C) 
 

Comentários: 

Segundo a PANB é atribuição de todos os membros da ESF, 
Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do 
encaminhamento desnecessário, com base nos processos de 
regulação locais (referência e contrarreferência), ampliando-a 
para um processo de compartilhamento de casos e 
acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes 
que atuam na atenção básica. Prever nos fluxos da RAS entre os 
pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas a 
integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de 
gestão, para garantir a integralidade do cuidado; 
 

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 2017 nov 30].  

• Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22
_09_2017.html 
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115. (A) 

 

Comentários: 

O Sistema Guia de Internação Hospitalar (GIH), mais conhecido 
por “Sistema AIH”, foi o primeiro sistema do DATASUS a ter 
captação implementada em microcomputadores e descentralizada 
nos próprios usuários, encerrando a era dos pólos de digitação. O 
Processamento das AIH continuou centralizado até abril de 2006 
quando foi descentralizado para os gestores de Secretaria de 
Saúde. A finalidade do AIH é registrar todos os atendimentos 
provenientes de internações hospitalares que foram financiadas 
pelo SUS, e, a partir deste processamento, gerar relatórios para 
que os gestores possam fazer os pagamentos dos 
estabelecimentos de saúde. Além disso, em nível federal, há 
recebimento mensal de uma base de dados de todas as 
internações autorizadas para que possam ser repassadas às 
secretarias de saúde os valores de produção de média e alta 
complexidade, além dos valores de CNRAC, FAEC e de hospitais 
universitários – em suas formas variadas de contrato de gestão. 

O laudo para solicitação de AIH deve ser preenchido em duas 
vias pelo profissional assistente/solicitante de forma legível e sem 
abreviaturas, sob pena de rejeição do mesmo. Deve conter, além 
da identificação do paciente, as informações de anamnese, 
exame físico, exames complementares (quando houver), as 
condições que justifiquem a internação e o diagnóstico inicial, 
conforme estabelecido pela Portaria SAS nº 743/05. 

 

Referências: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle. Manual 
técnico do Sistema de Informação Hospitalar / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Regulação, Avaliação e Controle. – Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2007. 198 p. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações 
hospitalares do SUS.  

Disponível em: 

https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-
da-saude/sistema-de-informacoes-hospitalares-do-sus-sih-
sus.html 

 

116. (B) 

 

Comentários: 

(A) A paciente não tem dengue com complicações, não deve ter 
alta sem uma segunda avaliação laboratorial e não deve 
reagendar o retorno com intervalo tão longo (72 horas). 

(C) Não pode ser classificado como grupo “A”. Não tem sinais 
de alarme. 

(D) Não pode ser classificado como grupo “A”. A hidratação não 
precisa ser endovenosa. 

 

Referências: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto 
e criança [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis – 5. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2016. 58 p : il. ISBN 978-85-334-2344-2 

 

 

 

 

 

 

117. (C) 

 

Comentários: 

Pietro é uma criança de 1 ano e 3 meses de vida, apresenta 
quadro de infecção de vias aéreas superiores, com sinais 
sugestivos de quadro viral mais severo como: Febre alta de início 
súbito, inapetência e irritabilidade, tornando o item A menos 
provável. 

Embora o exame físico não mostre sinais evidentes de doença 
grave ou complicação, Pietro faz parte do grupo de risco para 
complicação por infecção pelo vírus influenza, por ter menos de 5 
anos de idade e também possui maior chance de ser 
hospitalizado por ter menos de 2 anos de idade. Crianças com 
síndrome gripal com menos de 48 horas de início e com fatores 
de risco possuem a indicação de uso do Fosfato de Oseltamivir. 
No caso de Pietro, que possui 16 kg, a dose seria de 45mg 
12/12h por 5 dias, fazendo o item D, o item correto. 

Devido ausência de sinais sugestivos (Ex: Taquipneia), ao tempo 
de início dos sintomas e o fato de um irmão estar com sintomas 
similares, o diagnóstico de PAC como etiologia primária ou 
complicação secundária da Gripe, na torna a alternativa B menos 
provável. 

 

Referências: 

• SILVA, C. H. DA; MAROSTICA, P. Infecção Respiratória 
Aguda na Criança. In: Medicina Ambulatorial. Porto Alegre: 
Artmed, 2022. p. 1581–1597. 

• BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 
DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. Protocolo de tratamento 
de Influenza: 2017 [recurso eletrônico]. Brasilia: MS, 2018. 
Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratam
ento_influenza_2017.pdf>. 

 

118. (D) 

 

Comentários: 

De acordo com o Ministério da Saúde, o caso suspeito de 
sarampo é aquele que apresentar febre e exantema 
maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, 
acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: 
tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente da idade e 
situação vacinal. Todos os casos (suspeitos ou confirmados) 
devem ser notificados.  

A confirmação do caso se dá, apenas, por um dos seguintes 
critérios: critério laboratorial, critério vínculo epidemiológico 
(suspeito que teve contato com caso confirmado) e critério clínico 
(situações de surto de grande magnitude). A vacinação de 
bloqueio é uma atividade prevista pelo sistema de vigilância 
epidemiológica em conjunto com a equipe de imunizações, sendo 
executada quando da ocorrência de um ou mais casos suspeitos 
da doença. Deve ser realizada no prazo máximo de até 72 horas 
após o contato com o caso suspeito ou confirmado, a fim de se 
interromper a cadeia de transmissão e, consequentemente, 
vacinar os não vacinados, a partir dos 6 meses de idade, de 
maneira seletiva, no menor tempo possível. 

 

Referências: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da 
Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: 
volume único [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª ed. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 

 

 

https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-informacoes-hospitalares-do-sus-sih-sus.html
https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-informacoes-hospitalares-do-sus-sih-sus.html
https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-informacoes-hospitalares-do-sus-sih-sus.html
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119. (B) 

 

Comentários: 

De acordo com o PNI, o esquema básico que garante a 
imunização para hepatite B, são 3 doses da vacina. No caso do 
Sr. Antônio, como não havia nenhuma dose anterior, faz-se 
necessário iniciar o esquema das 3 doses da vacina, sendo o 
esquema recomendado: a primeira dose no dia 0, a 2ª dose, 1 
mês após a primeira dose e a 3ª dose, 6 meses após a primeira 
dose (0-1-6). O tempo mínimo entre a 1ª e a 3ª dose, são 4 
meses, mas não é o recomendado. 

 

Referências: 

• www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-
z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/calendario-vacinal-
2020/calendario-de-vacinacao-2020_adulto-e-
idoso.pdf/@@download/file/calendario-de-vacinacao-
2020_adulto-e-idoso.pdf Acesso em 14/06/2022 

 

120. (A) 

 

Comentári/os: 

(B) ERRADO pois nenhum evento desde a década de 1940 
reduziu a expectativa de vida do brasileiro, que vinha em 
ritmo crescente nos últimos 80 anos.  

(C) ERRADO pois no contexto analisado o impacto direto no 
indicador deve considerar principalmente as mortes 
precoces pela covid-19 e não pelas demais causas. 

(D) ERRADO pois as desigualdades sociais como a baixa 
renda, pobreza, falta de acesso à bens e serviços 
públicos de qualidade influenciam negativamente na 
esperança de vida ao nascer. Ou seja, locais com 
melhores condições de vida terão maior esperança de 
vida ao nascer. Com a ocorrência da pandemia, a 
redução da esperança de vida ao nascer nos estados 
com maiores desigualdades tendeu a ser maior. 

 

Referências: 

• Livro - Epidemiologia - Gordis - Revinter; ISBN: 
9788567661230; Edição: 5ª ; Ano: 2017 ; Idioma: Português ; 
Autor: Gordis, Leon - Capítulos 3 e 4 

• ALMEIDA FILHO, Naomar. Epidemiologia e Saúde, 
Fundamentos, Métodos, Aplicações. Rio De Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 699 p. – Capítulo 10 e 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


