
 

1. Em relação à abordagem de pacientes com dor torácica na emergência, pode-se afirmar             

que: 

a) a prevalência em unidades de emergência perfaz cerca de 20% do total de             
atendimentos realizados.  

b) Cerca de 13% dos pacientes com dor torácica apresentam como diagnóstico final            
síndrome coronariana aguda.  

c) Aproximadamente metade dos casos internados tem síndrome coronariana aguda         
como diagnóstico final.  

d) Até 50% dos pacientes que recebem alta hospitalar, após avaliação inicial,           
encontram-se em vigência de síndrome coronariana aguda não diagnosticada. 

e) A mortalidade de pacientes com angina instável que recebem altas hospitala- res            
erroneamente é de 80%. 

RESPOSTAS CORRETA : b 

A dor torácica é uma das queixas mais encontradas em serviços de emergência no mundo                
todo. Nos Estados Unidos, estima-se que anualmente mais de 5 milhões de pessoas             
compareçam a um hospital para avaliação de dor torácica. No Reino Unido, essa queixa              
representa 2 a 4% dos atendimentos em setores de emergência. A preva- lência de              
síndrome coronariana aguda (SCA) perfaz cerca de 12,8 a 14,6% desse total. Apesar disso,              
cerca de 30 a 60% dos pacientes com dor torácica são internados para es- clarecimento               
diagnóstico. Na maioria dos pacientes, a etiologia é musculoesquelética, esofágica,          
respiratória ou psicológica. A avaliação inicial realizada por um médico emergencista           
envolve sérios desafios. A maioria dos pacientes com dor torácica apresenta sintomas e             
achados clínicos que im- possibilitam uma definição diagnóstica imediata. Por outro lado, o             
médico responsável deve ser capaz de identificar doenças que representem risco (SCA,            
dissecção aguda de aorta, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax etc.) sem expor o           
paciente a testes e internações hospitalares desnecessárias. Uma parcela considerável dos           
pacientes aten- didos em unidades de emergência com queixa de dor torácica é internada              
por 2 a 3 dias, gerando um custo médio de 3 a 6 mil dólares por paciente, o que configura                    
um enorme problema, uma vez que somente um terço dos casos tem SCA como              
diagnóstico final. Por outro lado, do total de pacientes liberados após a avaliação inicial, 2               
a 20% encontram- -se em vigência de uma SCA não diagnosticada ou vêm a desenvolver               
um evento isquê- mico nas horas subsequentes ao atendimento, ou seja, deixam de             
receber o diagnóstico e o tratamento corretos no momento apropriado, gerando um            
grande número evitável de mortes e demais consequências clínicas. Estima-se que um a             
cada oito pacientes com angina instável sofrerá um infarto agudo do miocárdio (IAM) nas 2               
semanas seguintes caso não seja adequadamente reconhecido e tratado. A mortalidade de            
pacientes com IAM admitidos é de 6%, enquanto entre aqueles liberados erroneamente do             
setor de emergência essa taxa atinge 25%. Essas falhas diagnósticas representam cerca de             
8% do número de ações judiciais relacionadas à má prática médica nos Estados Unidos.              
Nesse contexto, a avaliação correta e sistêmica de pacientes com dor torácica à chegada ao               
hospital deve ser primordial. O emprego adequado de conhecimento médico e da            
tecnologia disponível em exames subsidiários deve ser sistematizado, porém sem deixar de            
avaliar características individuais relacionadas a cada paciente, o que implica ainda hoje            
enorme desafio no atendimento 
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2. Homem de 54 anos é atendido por dor precordial em aperto há 3 horas, com início ao re-                  

pouso, acompanhada de náuseas, dispneia e sudorese. Há 1 hora, perdeu a consciência ao              

se levantar. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, com palidez cutâ- nea,              

sudorese, pulsos finos, pressão arterial de 82 × 50 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm,               

estase jugular à inspiração profunda, ausculta cardíaca com bulhas hipofonéti- cas e sem             

sopros; ausculta pulmonar sem alterações e melhora da dispneia ao se deitar. Demais             

parâmetros do exame físico estão normais. Assinale o diagnóstico mais provável. 

a) Tromboembolismo pulmonar. 
b) Tamponamento cardíaco.  
c) Pericardite aguda. 
d) Síndrome coronariana aguda.  
e) Valvopatia aguda. 

 

Resposta correta d 

Trata-se de um paciente com síndrome coronariana aguda (SCA) – dor torácica definiti              
vamente anginosa. O exame físico do indivíduo com SCA pode ser normal. Neste caso, as               
alterações no exame são decorrentes do acometimento do ventrículo direito (VD). A            
restrição de enchimento ventricular direito isquêmico resulta em au- mento da pressão            
venosa no átrio direito e na veia jugular, gerando estase jugular. No indivíduo normal, a               
inspiração profunda diminui a pressão intratorácica, reduzindo a pressão venosa jugular.           
No infarto de VD, ocorre acentuação da estase jugular à inspira- ção, uma vez que este                
ventrículo se encontra desadaptado para receber maior volume de sangue. O sinal de             
Kussmaul, como é denominado, pode ser observado também em casos de pericardite            
constritiva, hipertrofia de VD, estenose tricúspide, hipertensão pulmonar e, mais          
raramente, no tamponamento cardíaco. O VD é uma câmara extremamente dependente           
de pré-carga para o bom funciona- mento, fenômeno que se acentua durante a isquemia.              
Na posição ortostática, a dimi- nuição do retorno venoso resulta em diminuição da             
pré-carga do VD, com consequen- tes diminuição do débito de VD e redução da pré-carga               
do ventrículo esquerdo (VE), culminando com hipofluxo cerebral e perda de consciência. A             
melhora da dispneia em posição supina, denominada platipneia, ocorre por aumen- to do             
retorno venoso, com melhora do débito do VD e consequentemente, do VE. O tratamento              
medicamentoso do infarto de VD tem o mesmo embasamento fisiopa- tológico, devendo            
ser evitadas medicações que reduzam a pré-carga, como nitrato e morfina, e            
administrados cristaloides intravenosos para aumento da pré-carga. 
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3. Em relação à profilaxia da endocardite infecciosa, de acordo com a Sociedade Brasileira de              

Cardiologia, como devemos orientar os pacientes de alto risco antes de um procedimento             

envolvendo os tratos gastrointestinal e genitourinário? 

a) Não há mais necessidade de profilaxia 
b) Amoxacilina 2 g, via oral (VO), 1 hora antes do procedimento, e em caso de alergia,                

cefalexina 2 g, VO, ou azitromicina 500 mg, VO, uma hora antes.  
c) Oxacilina 2 g, intravenosa (IV), e gentamicina 1,5 mg/kg. 
d)  Ampicilina2g,IV,egentamicina1,5mg/kg,maisampicilina1g,IV,6horasapós. 
e) Ampicilina 2 g, IV. 

 



 
Resposta: c 

A endocardite em prótese valvar cardíaca (EPV) representa uma grave complicação infecciosa            
após cirurgias de troca valvar, apesar dos avanços no seu tratamento e na profilaxia. O               
implante de material protético predispõe à adesão de microrganismo e ao desenvolvimento do             
processo infeccioso. O risco de EPV é maior nos primeiros 2 a 3 meses de pós-operatório,                
mantendo-se elevado até o sexto mês e então declinando até atingir uma taxa relativamente              
constante de 0,3 a 0,6%. A EPV é tradicionalmente classificada como precoce quando ocorre              
nos primeiros 60 dias após a cirurgia, mas alguns estudos indicam 90 dias e outros até 1 ano                  
para definir a EPV como precoce 

Fala-se em EPV tardia quando a infecção se apresenta após esse período. A etiologia de               
endocardites precoce aponta o Staphylococcus coagulase-negativo como o principal agente,          
seguido pelo Staphylococcus aureus. 

4. Paciente do sexo masculino, 50 anos, apresenta pressão arterial (PA) 170 × 100 mmHg.              

Qual é a classificação da pressão arterial deste paciente? 

a) Pressão arterial normal.  
b) Hipertensão estágio 1. 
c) Hipertensão estágio 2 
d) Hipertensão estágio 3.  
e) Pressão arterial limítrofe. 

Resposta: c 
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5. Paciente do sexo feminino, 48 anos, portadora de hipertensão renovascular, após alta            

hospitalar (internação para angioplastia de artéria renal direita) é encaminhada a           

ambulatório de cessação de tabagismo de hospital terciário. Relata DAC, claudi- cação            

intermitente de membros inferiores (realizou Doppler arterial de membros inferiores          

[MMII], o qual não demonstrou qualquer lesão significativa), dislipidêmica, obesa e           

tabagista (carga tabágica de 35 anos/maço; atualmente fuma 30 cigarros/ dia). Paciente            

ansiosa, nunca fez tratamento antitabaco, parou de fumar durante a hospitalização,           

porém, no mesmo dia da alta já voltou a fumar. Faz uso regular de clonidina 0,6 mg/dia,                 

losartana 100 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia, clortalidona 50 mg/dia, espironolactona 25           

mg/dia, hidralazina 150 mg/dia, atorvastatina 20 mg/dia e AAS 100mg/dia. Em relação ao             

tratamento farmacológico para cessar o tabagismo, qual seria a estratégia mais eficaz? 

a) A Bupropiona. 
b) Vareniclina. 
c) Reposição de nicotina com adesivos transdérmicos.  
d) Bupropiona em associação com reposição de nicotina por meio de adesivos           

transdérmicos. 
e) Iniciar com vareniclina e associar bupropiona, se necessário, para obtenção da           

abstinência total ou redução de sintomas residuais de abstinência. 
 
Resposta: d 
 



 

Os repositores de nicotina, a bupropiona e a vareniclina são considerados fármacos de             
primeira linha no tratamento do tabagismo e são recomendados para prescrição em guias             
nacionais e internacionais. Nos estudos de eficácia comparativa entre esses me- dicamentos, a             
vareniclina se apresenta como a droga mais eficaz quando comparada à reposição de nicotina              
e à bupropiona. Estudos recentes indicam que a associação de va- reniclina com bupropiona é               
mais eficaz que a vareniclina em monoterapia para pacien- tes com alto grau de dependência.               
No caso apresentado, a paciente apresenta alto grau de dependência, justificado pela            
impossibilidade de se manter em abstinência mesmo na iminência de risco de morte. Assim, a               
melhor estratégia de tratamento seria iniciar com medicação mais eficaz, ou seja, a vareniclina              
e, se necessário, associar bupropiona. 
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6. Em relação às exacerbações agudas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, analise as            

seguintes assertivas: 

I. No manejo inicial, a suplementação com oxigênio deve ser feita com o objetivo de manter a                 
SaO2 ≥ 90%. 
II. O paciente deve ser avaliado quanto à gravidade do quadro, considerando para tal a               
presença de hipercapnia, confusão mental e disfunção ventilatória. Nesses casos, o paciente            
deve ser hospitalizado para otimizar o manejo. 
III. O uso de ventilação não invasiva nos pacientes com hipercapnia (PaCO2 > 45 mmHg) reduz                
a mortalidade e a necessidade de intubação e ventilação mecanica invasiva. 
IV. Para os pacientes que necessitam de internação hospitalar, a prescrição de corticoides não              
reduz a permanência hospitalar e nem o tempo de recuperação, apenas diminui a recorrência              
de novas exacerbações. 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas III e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) Apenas II, III e IV. 
 
Gabarito: D 
Justificativa: Em relação à assertiva I - correta: em pacientes com DPOC, o tratamento deve               
visar níveis de SaO2 ≥ 90%, pois são pacientes já cronicamente hipoxêmicos. Ofertar oxigênio              
de forma excessiva, visando níveis elevados (como SaO2 ≥ 95%) podem induzir à narcose              
carbônica. 
A assertiva II é auto-explicativa e correta. 
Em relação à assertiva III - correta: o uso de ventilação não-invasiva (VNI) ajuda a reduzir os                 
níveis de PaCO2, diminuindo os riscos de evolução para narcose carbônica. Em um cenário de               
narcose carbônica vigente, é alto o risco de evolução com redução do nível de consciência,               
coma e subsequente óbito. É uma alternativa de importância ímpar em situações em que os               
fluxos de oxigênio ofertados em cateter nasal e máscara de venturi já não são suficientes para                
manter SaO2 ≥ 90% e/ou paciente já apresenta evidências de hipercapnia. 
Em relação à assertiva IV - incorreta: o uso de corticoterapia EV ou VO diminui a inflamação                 
brônquica durante exacerbações agudas; sendo assim, diminui o tempo de recuperação e o             
tempo de internação hospitalar. O uso de corticoides INALATÓRIOS em pacientes com DPOC             
que possuem exacerbações / infecções FREQUENTES (2 ou mais no ano – domiciliares E/OU 1 –                



 
com hospitalização / ano) diminui a recorrência de novas exacerbações. Já naqueles paciente             
com DPOC que apresentam poucas (1) ou nenhuma exacerbação / ano, o uso de corticoides               
inalatórios é desaconselhado, sob pena de aumentar o risco de novas exacerbações.  
 
7. Em relação aos pacientes com diagnóstico de tromboembolia pulmonar que têm disfunção            

do Ventrículo Direito (VD), analise as seguintes assertivas: 

I. A insuficiência ventricular direita pode ser a causa de choque e óbito. 
II. O diagnóstico deve ser feito através de ecocardiografia. 
III. Os fibrinolíticos podem ser a opção terapêutica nos pacientes com embolia submaçica e              
disfunção grave do VD. 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I 
B) Apenas I e II 
C) Apenas I e III 
D) Apenas II e III 
E) I, II e III. 
 
Justificativa:As assertivas I, II e III são corretas e auto-explicativas. Em casos de TEP, o               
ecocardiograma é um exame auxiliar bastante importante para avaliar a “saúde” do VD. Sinais              
de disfunção ventricular direita conotam gravidade ao caso – é sinal de que há uma grande                
resistência (= trombo) a ser vencida pelo fluxo sanguíneo ejetado pelo VD à artéria              
pulmonar.Tal cenário pode levar à insuficiência do VD, choque e óbito. O exame disponível à               
beira de leito na emergência e adequado para ser realizado nestas situações é o              
ecocardiograma, capaz de mensurar a distensão do VD. Aumento no tamanho do VD é um dos                
critérios usados para definição de TEP grave; quando combinado a um cenário de embolia              
maciça ou submaciça e sinais vitais instáveis (como hipotensão e taquicardia, principalmente            
se o paciente com TEP já não apresentou resposta ao uso de anticoagulantes convencionais,              
como a heparina de baixo peso molecular e a heparina não fracionada), o uso de fibrinolíticos                
deve ser encorajado. 
 
8. Paciente de 25 anos, com diagnóstico de asma desde a infância. Após período de remissão               

da doença entre os 12 e 18 anos, voltou a ter crises de asma, com tosse, chiado e dispnéia                   

frequentes. Iniciou tratamento com corticóide inalado (beclometasona 400 mcg 2x/dia).          

Na última consulta, refere que há 3 meses tem apresentado crises de dispnéia, sibilos e               

tosse 3 ou 4 vezes por semana, e precisa fazer inalações com salbutamol para obter               

melhora dos sintomas. Ao exame físico apresenta-se em bom estado geral, eupnêico, SpO2             

95% em ar ambiente,ausculta pulmonar sem anormalidades. Em relação ao controle da            

doença e conduta terapêutica, assinale a alternativa correta: 

a) Paciente com asma brônquica parcialmente controlada. Conduta: checar adesão ao           
tratamento e técnica de aplicação das medicações. Manter a beclometasona na mesma dose,             
iniciar anti-IgE (omalizumabe) e usar como medicação de resgate salbutamol spray ao invés             
das inalações. 
b) Paciente em exacerbação da asma brônquica. Conduta: corticoesteróide sistêmico (por           
exemplo prednisona por via oral). Iniciar beta-2 agonista de longa duração e fazer um curso               
breve (5-7 dias) de antibióticos. 
c) Paciente com asma brônquica parcialmente controlada. Conduta: checar adesão ao           
tratamento, técnica de aplicação das medicações, fatores desencadeantes e condições          



 
associadas (rinite, refluxo gastro-esofágico). Aumentar o corticoesteróide inalado,associar        
beta-2 agonista de longa duração e manter salbutamol como medicação de resgate . 
d) Paciente com asma brônquica controlada. Conduta: checar adesão ao tratamento, técnica            
de aplicação e nível de profilaxia ambiental. Manter as medicações como estão. 
 
Justificativa: a questão deixa clara que, atualmente, apesar da dispneia com 3 meses de              
evolução, o paciente não apresenta sintomas compatíveis com infecção aguda / exacerbação            
(como expectoração purulenta, febre ou prostração; o paciente apresenta-se em bom estado            
geral, eupneico); logo a alternativa B é incorreta. Sintomas presentes 3 ou 4 vezes por semana                
configuram a definição de asma parcialmente controlada, o que torna a alternativa D             
incorreta. Uma vez classificado como “parcialmente controlada”, para que os sintomas           
diminuam e desapareçam em um futuro próximo, é preciso fazer um “step-up” – segundo              
critérios do GINA (Global Initiative for Asthma), neste cenário é preciso acrescentar mais uma              
medicação além do corticoide inalatório já utilizado no tratamento de manutenção: o            
passo/degrau seguinte constitui em acrescentar um beta2-agonista de longa duração (LABA),           
além de ser realizado a avaliação de outros fatores desencadeantes, como rinite alérgica e              
DRGE – conduta descrita na alternativa C, que é a correta. 
A alternativa A está incorreta, pois apesar de classificar o paciente corretamente com asma              
brônquica parcialmente controlada, sugere tratamento incorreto para o caso. O uso de anti-IgE             
(omalizumabe) só está indicado em step 5, cenário em que o paciente já precisaria estar em                
uso de, pelo menos, 3 classes de medicações inalatórias → CI + LABA + LAMA               
(respectivamente: corticoide inalatório + beta-2 agonista de longa duração + anti-muscarínico           
de longa duração) e ainda assim apresentar asma parcialmente controlada OU não controlada.             
Como o paciente estava apenas em uso de CI, a conduta correta foi elucidada na alternativa C. 
 
9. Paciente masculino de 45 anos tem febre e tosse, que já dura uma semana. No início de                 

sua doença havia hiperemia conjuntival e discreta coriza. Exame físico: FR=32 irm,            

FC=144/min, SaO2=91%, PA=80x60 mmHg. Há estertores crepitantes, mais intensos na          

base do pulmão direito. Assinale o correto: 

a) Trata-se de sepse, o paciente deve ser expandido através de linha de acesso central,               
rapidamente e receber Sulfametoxazol+Trimetoprima 
b) Trata-se de sepse, o paciente deve ser expandido rapidamente através de veia periférica              
calibrosa e tratado com Ceftriaxona + Azitromicina. 
c) Trata-se de sepse, deve ser instalado um cateter nasal de O2, expandido com volume               
elevado de cristalóides parenteral e administrado dexametasona  
d) Trata-se de sepse, deve ser instalado droga vasopressora e expansão com cristaloide             
parenteral. 
 
Justificativa: não há dúvida de que o quadro é de sepse. Neste cenário, é mandatório pronta                
reposição de volume (a fim de evitar choque) através de acesso rápido e calibroso (a veia                
periférica é mais acessível, rápida e segura em comparação ao acesso central – alternativa A               
incorreta). O início PRECOCE de antibioticoterapia também é mandatório – alternativas C e D              
incorretas, pois não apresentam esta descrição.  
 
10. Em relação ao Nódulo Pulmonar Solitário, assinale a alternativa correta: 

a) Nódulo pulmonar tem até 2 cm de diâmetro. Lesões com mais de 2 cm são consideradas                 
massas pulmonares. Nódulos pulmonares podem ser lesões benignas ou malignas. Massas           
sempre são lesões malignas. 



 
b) São características morfológicas de malignidade: lesão espiculada; margens mal definidas,           
lobuladas ou irregulares, com distorção dos vasos adjacentes; cavidade central com parede            
grossa e irregular; broncograma aéreo. 
c) Os padrões de calcificação encontrados em nódulos pulmonares malignos são: calcificação            
difusa quase completa; calcificação central ou laminar; calcificação em “pipoca”. 
d) Nódulo Pulmonar Solitário tem até 1 cm de diâmetro, nunca é visualizado no Raio X de tórax                  
e somente pode ser avaliado na tomografia computadorizada (TC). A retirada do nódulo por              
toracotomia é o procedimento recomendado para diagnóstico e tratamento. 
 
Justificativa: O nódulo pulmonar solitário é uma opacidade radiológica única, esférica, bem            
circunscrita e que possui um diâmetro igual ou menor que 3 cm. Lesões com mais de 3 cm de                   
diâmetro são consideradas massas pulmonares. Massas pulmonares nem sempre são malignas           
– alternativa A incorreta. 
A alternativa B é conceitual e está correta. 
Os quatro padrões de calcificação BENIGNA em nódulos pulmonares são: calcificação sólida            
difusa, central, laminar e do tipo em “pipoca” – alternativa C incorreta. 
Alguns nódulos, a depender de suas características morfológicas (como tamanho, crescimento,           
margens, localização, presença de calcificação, presença de gordura),desde que sejam          
sugestivas de benignidade, podem ser acompanhados por tomografia e nunca precisarem ser            
excisados / retirados – alternativa D incorreta. 
 
11. As complicações mais frequentes dos aneurismas das artérias poplíteas são: 

a)  rotura e trombose 
b)  trombose e embolização distal 
c)  estase venosa por compressão e claudicação 
d)  rotura e estase venosa por compressão 
e)  estase venosa por compressão e embolização distal 
  
12. Qual dos fatores de risco abaixo NÃO está relacionado a ocorrência de trombose venosa              

profunda? 

a)  idade avançada 
b)  obesidade 
c)  doenca maligna 
d)  tabagismo 
e)  diabetes 
  
13. Assinale a alternativa CORRETA. 

Sobre as úlceras de estase de membros inferiores. 

a)  quando sofrem degeneração maligna, recebem o nome de úlcera de Martorell 
b)  quando apresentam secreção de coloração azulada, tem como agente etiológico provável            

a Pseudomonas aeruginosa 
c)  acometem com mais frequência pessoas do sexo masculino 
d)  têm como localização mais frequente a face lateral da perna 
e)  acometem pacientes portadores de varizes primárias 
  
14. Homem, 63 anos, tabagista e hipertenso, informa que há algum tempo apresenta dor em              

panturrilha direita que dificulta a sua caminhada, há 1 dia com dor de forte intensidade em                

membro inferior direito, parestesia, esfriamento e palidez. Ao exame físico apresenta           



 
palidez e hipotermia do membro inferior direito em relação ao contralateral. O pulso             

femoral direito está presente e os outros pulsos estão ausentes em membro inferior             

direito. O diagnóstico provável para esta paciente é: 

a)  trombose venosa profunda 
b)  insuficiência arterial crônica 
c)  síndrome compartimental 
d)  oclusão arterial aguda 
e)  aneurisma de artéria poplítea direita 
  
15. Mulher, 40 anos, no 15º pós-operatório de neopla-sia de reto, apresenta dor, edema e              

empastamento da panturrilha esquerda. O melhor exame para investigar esse quadro é: 

a)  cintilografia óssea 
b)  flebografia com contraste não iônico 
c)  arteriografia com contraste não iônico 
d)  US Doppler colorido 
e)  ressonância nuclear magnética 
 
16. Paciente, masculino, 26anos, fratura da diáfise do fêmur há três dias, apresenta dispnéia,             

agitação psicomotora. Qual o diagnóstico MAIS provável? 

 

a. Pneumonia. 

b. Embolia gordurosa. 

c. Síndrome psicótica.  

d. Trombose venosa 

 

17. Correlacione o nível da lesão medular com a perda da força muscular: 

 

1. C5 nsão dos dedos 

2. L3 ( ) extensão do hálux  

3. L5 ( ) flexão do cotovelo  

4. C7 ( ) extensão da coxa 

 
A sequência dos números na coluna da direita é: 

  
a) (4),(1),(3),(2)  

b) (4),(3),(1),(2)  

c) (3),(1),(2),(3)  

d) (3),(1),(3),(2)  

 

18. O músculo coracobraquial é inervado pelo: 

a. axilar 

b. radial 

c. toracodorsal 



 
d. musculocutaneo 

 

19. Os músculos romboides são inervados pelo: 

 

a. escapular dorsal 

b. acessório  

c. torácico longo 

d. torácico curto 

 

20. O músculo serratil anterior recebe inervação do: 

a. acessório e ramo ventral 

b. torácico longo 

c. acessório e ramo dorsal 

d. escapular dorsal 

 

21. Um estudo transversal não tem grande capacidade analítica na determinação da           

causalidade de uma doença, uma vez que: 

a. Não é capaz de determinar, em geral, a relação temporal entre exposição e             
desfecho. 

b. Seu custo muito alto impede a avaliação de grandes populações. 

c. Seus resultados necessariamente se aplicam somente à população em estudo. 

d. A avaliação de prevalência do potencial desfecho só pode se basear nos casos mais              
graves.  
 

22. Ume estudo transversal de base populacional realizado em Florianópolis (Boing et al., Rev.             
Saúde Pública, 2012) encontrou que: “em comparação com as pessoas sem qualquer            
doença crônica, os adultos com duas ou mais doenças apresentaram prevalência 209%            
maior de depressão na análise bruta. A razão de prevalências diminuiu no modelo com              
todas as variáveis de controle inseridas, mas pessoas com duas ou mais doenças crônicas              
apresentam prevalência de depressão 125% maior do que os que não relataram doença             
crônica (p < 0,001)”. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “Pode-se             
concluir então que, em Florianópolis, no período estudado ...” 

a. o risco de desenvolver duas ou mais doenças crônicas é 209% maior nas pessoas              
com depressão. 

b. o risco de desenvolver depressão é 125% maior nas pessoas com duas ou mais              
doenças crônicas. 

c. a incidência de depressão é 209% maior nas pessoas com depressão.  

d. não se pode fazer qualquer inferência, pois o estudo é transversal. 

e. a probabilidade de que uma pessoa esteja com depressão é 125% maior se ela              
tiver duas ou mais doenças crônicas.  

23. Entre 2000 e 2008, cerca de 96% das gestantes da Holanda foram acompanhadas da              
gestação ao pós-parto. Os autores do estudo estavam interessados em testar a associação             
entre préeclâmpsia durante a gestação e hemorragia pós-parto. Após acompanharem as           
mulheres durante vários meses, os pesquisadores verificaram que, de fato, ter           
pré-eclâmpsia durante a gravidez está associado com a hemorragia pós-parto. Pela           
descrição, trata-se de um estudo: 



 
a. de coorte 

b. caso-controle 

c. ecológico 

d. transversal 

e. de intervenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Sabemos que o médico de família e comunidade, para alcançar uma atuação de acordo              
com os princípios fundamentais que regem essa especialidade, deve utilizar o método            
clínico centrado no paciente(MCCP) como modelo para garantir uma abordagem integral           
dos problemas de saúde das pessoas. Assinale a alternativa que inclui todos os             
componentes do método clínico centrado no paciente.  

a. Entender a pessoa como um todo, coordenar o cuidado, trabalhar em equipe            
multidisciplinar, construir genograma e ecomapa.  

b. Construir genograma e ecomapa, explorar a doença e a experiência da pessoa com             

a doença, realizar visita domiciliar e acolhimento.  

c. Explorar a doença e a experiência da pessoa com a doença, entender a pessoa              

como um todo, elaborar um projeto comum ao médico e o paciente para             

manejar os problemas, incorporar a prevenção e a promoção de saúde na prática             

diária, fortalecer a relação médico-pessoa e ser realista. 

d. Coordenar o cuidado, incorporar prevenção e promoção de saúde na prática           

diária, trabalho em equipe multidisciplinar e construir genograma e ecomapa. 

e. Fortalecer a relação médico-pessoa, realizar visita domiciliar, acolhimento e         

coordenação do cuidado.  

 

25. Para comunicar o resultado positivo de um exame anti- HIV, assinale a alternativa correta 

a. Melhor sempre dizer o resultado o quanto antes para não gerar ansiedade no             

paciente.  

b. Antes de comunicar o resultado, procurar saber o que o paciente já sabe sobre              

HIV.  

c. Enfatizar O local onde comunicar o resultado não é importante, desde que seja             

dito de maneira tranquila.  

d. que o paciente poderia ter evitado a contaminação se tivesse usado preservativo. 

 

26. . HC-UFPR 2016. Sobre as causas secundárias de osteoporose, assinale a alternativa que             

contém somente itens corretos.  

a) Hipercortisolismo, hiperparatireoidismo, hipogonadismo feminino e diabetes mellitus tipo 1.  



 
b) Hipocortisolismo, hiperparatireoidismo, hipogonadismo masculino e diabetes mellitus tipo 1.  

c) Hipercortisolismo, hipoparatireoidismo, hipogonadismo feminino e diabetes mellitus tipo 2.  

d) Hipocortisolismo, hipoparatireoidismo, hipogonadismo masculino e diabetes mellitus tipo 2.  

e) Hipocortisolismo, hipoparatireoidismo, hipogonadismo feminino e diabetes mellitus tipo 2. 

Gabarito: a 

Comentários: não são causas o hipocortisolismo e diabetes tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. HC-UFPR 2016 Com relação às artropatias induzidas por cristal, numere os parênteses            

abaixo de acordo com as características de cada patologia:  

 

1. Gota.  

2. Doença por depósito de pirofosfato de cálcio 

 

( ) Articulação afetada com mais frequência: joelho.  

( ) Articulação afetada com mais frequência: 1ª metatarsofalangeana.  

(  ) Cristais com forma de agulha.  

(  ) Cristais com forma romboide. 

(  ) Birrefringência positiva.  

(  ) Birrefringência negativa.  

 

a) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

b) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2.  

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2.  

d) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1.  

e) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 

 

 

Comentário: questão conceitual de diferenças entre gota e pseudogota. 

gota = Articulação afetada com mais frequência: 1ª metatarsofalangeanas, Cristais com forma de              

agulha, Birrefringência positiva. 

CPPD = Articulação afetada com mais frequência: joelho, Cristais com forma romboide,            

Birrefringência negativa e Associada com hemocromatose ou hiperparatireoidismo. 

 

28. A síndrome dos anticorpos antifosfolípides é uma trombofilia adquirida mediada por           

auto-anticorpos caracterizada por episódios recorrentes de trombose arterial e venosa.          

Um exame utilizado para o diagnóstico dessa síndrome é o anticorpo:  

a) antibeta 2 glicoproteina.  



 
b) antiaquaporina 4.  

c) antitrombina.  

d) antirreticulina IGA.  

e) antiendomísio IGM. 

Gabarito: a 

Comentários: b=neuromielite óptica da esclerose múltiplas, c= deficienica de antitrombina          

(trombofilias), d e e= doença celíaca. 

 

29. Qual dos achados abaixo NÃO é uma manifestação precoce habitual da artrite            

reumatoide?  

a) Anticorpo anticitrulina positivo.  

b) Elevação da proteína c reativa. 

c) Fator reumatoide positivo.  

d) Poliartrite.  

e) Erosões articulares na radiografia das mãos. 

 

Gabarito: e. 

Comentários: erosões são manifestações tardias. São consideradas sequelas da doença, não se            

pode esperar aparecimento de erosões para o diagnóstico. 

 

30. Paciente feminina, 78 anos, busca auxílio no Ambulatório de Reumatologia por quadro de             

aumento de volume em articulações distais de ambas as mãos, além de dor em joelhos ao                

iniciar o movimento. Refere que tem esse quadro desde os 50 anos, porém “nunca              

recebeu medicação que curasse seu problema”. Sobre a osteoartrite, assinale a alternativa            

correta.  

a) A osteoartrite é mais comum em mulheres que em homens e essa diferença de              

prevalência aumenta com a idade.  

b) Na osteoartrite tem-se acometimento frequente de punhos, cotovelos e tornozelos.  

c) As osteoartrites de mão apresentam grande sintomatologia dolorosa, implicando         

incapacidade laborativa do paciente.  

d) A incidência de osteoartrite não apresenta boa correlação com a idade do indivíduo. 

e) Devido à melhoria do atendimento médico, tem-se observado diminuição na          

prevalência da osteoartrite. 

Gabarito: a. 

Comentários: b = mais acometidas joelhos, quadris, mãos e coluna. C = dor variável, não               

necessariamente causam incapacidade laborativa, alguns casos são assintomáticos. D =          

incidência aumenta com a idade. E = prevalência tem aumentado devido ao            

envelhecimento da população. 

 

 

 


