
SIMULADO - CICLO CLÍNICO

1) Gabriel, de 16 meses de idade, foi levado ao médico pela mãe com um quadro de febre
diária e odinofagia, sendo iniciado tratamento para amigdalite com amoxicilina. Após 6
dias de uso do antibiótico, a mãe retornou referindo que não houve melhora da febre. O
exame físico revela uma criança hipoativa, com erupção maculopapular no tronco,
escleras congestas e lábios secos e fissurados; as palmas das mãos e planta dos pés estão
edemaciados e eritematosos. Diante do quadro clínico exposto, qual é o diagnóstico mais
provável?

a) Escarlatina
b) Reação alérgica a amoxicilina
c) Artrite idiopática juvenil
d) Doença de Kawasaki
e) Sarampo.

COMENTÁRIO: Paciente com febre há 6 dias, associado a erupção maculopapular no
tronco, escleras congestas e lábios secos e fissurados, com edema e eritema em palmas das
mãos e plantas dos pés: quadro compatível com Doença de Kawasaki. Trata-se de uma
vasculite sistêmica, aguda, necrosante e autolimitada, com predomínio de vasos de médio
calibre, caracterizada por febre alta prolongada ao início e risco de anormalidades
coronarianas (aneurismas, mais comuns na artéria coronária direita e descendente anterior).
Acomete, principalmente, crianças < 5 anos, com pico entre 9-12 meses. Para o
diagnóstico, faz-se necessário a presença de febre (≥ 5 dias – obrigatório) + 4 dos seguintes
critérios: alteração de lábios e cavidade oral, hiperemia conjuntival, alteração de
extremidades, exantema polimorfo e linfadenopatia cervical ≥ 1,5, geralmente unilateral.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac574132ed4001119eb4b/5daac09e43
40d20011fb29e6/documento/5efe466cc018a1001c792845
__________________________________________________________________________________________
2) Menor com 1 ano e seis meses de idade, atendido em consulta ambulatorial com história
de palidez cutânea, irritabilidade e anorexia há um ano. Já fez reposição de ferro via oral,
por seis meses. Exames de controle: Hemograma com Hb 7,5 g/dL, Ht 24%, VCM 65 fL, CHCM
27 g/dL. Antecedentes: seio materno exclusivo por um mês com introdução de leite de
vaca após esse período e dieta de transição após os três meses. Cardápio familiar atual. Ao
exame, apresenta palidez cutânea e mucosa, queilite angular, abdome globoso com
presença de baço cerca de 3,0 cm do RCE e fígado a 3 cm do RCD. Fronte proeminente.
Fica em pé com apoio. Não anda sem apoio. Em relação a esse caso clínico, é CORRETO
afirmar que:

a) O diagnóstico da anemia envolve uma história clínica e exame físico adequados. O

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac574132ed4001119eb4b/5daac09e4340d20011fb29e6/documento/5efe466cc018a1001c792845
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac574132ed4001119eb4b/5daac09e4340d20011fb29e6/documento/5efe466cc018a1001c792845


quadro descrito é característico de uma anemia carencial por deficiência de ferro,
microcítica e hipocrômica, e o tratamento deve ser reiniciado até normalização da
hemoglobina.
b) A amplitude de variação no tamanho das hemácias (RDW) encontra-se reduzida na
deficiência de ferro e na doença da hemoglobina H e está normal nos traços alfa e
betatalassêmicos, sendo uma informação importante para o caso em análise.
c) A avaliação do ferro circulante pode ser feita pela dosagem da ferritina. Contudo, por
ser uma proteína de fase aguda, esse exame pode ser falsamente alterado nos processos
inflamatórios ou infecciosos do organismo.
d) Os principais diagnósticos diferenciais para o caso são a deficiência de ferro, as
síndromes talassêmicas e a anemia sideroblástica. A abordagem inicial deve envolver a
realização do hemograma com contagem de reticulócitos, ferritina sérica, PCR e
eletroforese de hemoglobina.
e) O baixo peso ao nascimento, hemorragia no período perinatal, ausência de aleitamento
materno e introdução precoce de leite de vaca são fatores de risco para a anemia
ferropriva. O tratamento deve ser feito com ferro elementar na dose de 1mg/Kg/dia por 30
dias, e a resposta já pode ser observada ao final da primeira semana, pelo aumento dos
níveis de reticulócitos.

COMENTÁRIO: Alternativa A: INCORRETO. De acordo com o consenso da SPB no manejo da
anemia ferropriva, a reposição de ferro deve durar de dois a seis meses, ou até obtenção
de uma ferritina sérica maior que 15 ng/dl. Não se usa a hemoglobina como parâmetro de
sucesso terapêutico.
Alternativa B: INCORRETO. Na anemia por deficiência de ferro, o RDW costuma a estar
elevado (>14%), enquanto nas talassemias minor, o RDW encontra-se normal.
Alternativa C: INCORRETA. A concentração de ferritina é influenciada pela presença de
doenças hepáticas e processos infecciosos e inflamatórios, por este motivo a avaliação do
ferro deve ser feito associada a outros parâmetros como a própria redução do ferro sérico,
aumento da capacidade total de ligação da transferrina e diminuição da saturação da
transferrina.
Alternativa D: CORRETA.
Alternativa E: INCORRETA. O tratamento com ferro elementar varia de acordo com a faixa
etária da criança e se esta é pré-termo ou a termo, não podendo ser generalizado como
1mg/kg/dia. Além do mais, o tratamento deve ser instituído por até normalização dos
estoques de ferro, quase sempre por volta de 6 meses de tratamento. Assim como deve ser
avaliado seu sucesso terapêutico por parâmetros laboratoriais de reticulócitos e
hemograma completo a cada 30 a 60 dias, e marcadores de estoque de ferro com 30 e 90
dias.

LINKS RECOMENDADOS:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7f304340
d20011fb2598/video/5daa7eb475f1530028c317ca
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7f304340
d20011fb2598/video/5daa7ee96cf8080026b2bf84
__________________________________________________________________________________________
3) A mãe leva o filho de 7 anos ao Pronto Atendimento devido a vômitos frequentes, febre
39°C e diarreia aquosa sem sangue ou pus. O quadro iniciou há 24 horas e a escola que ele
frequenta está com outras crianças com quadro semelhante. Ao exame, o paciente
encontra-se irritado, com enoftalmia, choro sem lágrimas, pulso rápido, taquicárdico,
sedento, com perda ponderal de aproximadamente 8%. Considerando o caso descrito,
assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA a ser adotada para esse
paciente:

a) O paciente não está desidratado e deve ser liberado com orientações de aumento da
oferta de líquidos e sem uso de antibióticos.
b) O paciente está desidratado e deve ser liberado com orientações de aumento da oferta
de líquidos e sem uso de antibióticos.
c) O paciente está desidratado e deve ser mantido em observação com uso de terapia de
reidratação oral e sem uso de antibióticos.
d) O paciente está desidratado e deve ser internado com hidratação venosa, com adoção
de antiemético e antibioticoterapia.

COMENTÁRIO: Para responder a essa questão, o estudante deve saber classificar o estado
de hidratação para determinar qual a melhor estratégia terapêutica nesse momento.
Temos um paciente de 7 anos irritado, enoftalmia, choro sem lágrimas, pulso rápido,
taquicárdico e sedendo, além de perda ponderal de aproximadamente 8%. A partir dessas
informações, o candidato deve ser capaz de classificar esse paciente como desidratado
leve - escore de 4 - necessitando do plano B de hidratação.
Alternativa A: INCORRETA. Essa conduta é para pacientes hidratados - plano A. Paciente
está desidratado e deve receber a terapia de reidratação oral em ambiente hospitalar
para avaliar a evolução, se para plano A ou C.
Alternativa B: INCORRETA. Paciente está desidratado e deve receber a terapia de
reidratação oral em ambiente hospitalar para avaliar a evolução, se para plano A ou C.
Alternativa C: CORRETA. Pacientes que recebem pontuação de 1 a 4 devem ser
classificados como desidratação leve e serem submetidos ao plano B de reidratação que
consiste em terapia de reidratação oral 50-100 ml/Kg em 4 horas.
Alternativa D: INCORRETA. A hidratação venosa só deve ser administrada nos pacientes
com desidratação grave, ou seja, naqueles que recebem pontuação de 5-8 na escala
clínica de desidratação.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84e3132
ed4001119e6f0/video/5f2035646e606a001d5ef9bc
__________________________________________________________________________________________
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4) Júlia, 4 meses de vida, apresenta tosse produtiva, coriza e febre há 4 dias, com
progressiva dificuldade respiratória e de alimentação. Ao exame físico, apresenta tiragens
torácicas moderadas, sibilos e estertores grossos bilaterais, sem resposta ao broncodilatador.
Raio-X de tórax mostra hiperinsuflação pulmonar bilateral. Qual é o provável diagnóstico?

a) Asma
b) Bronquiolite
c) Pneumonia bacteriana
d) Laringotraqueobronquite
e) Tuberculose pulmonar.

COMENTÁRIO: Quando estamos diante de uma criança <2 anos de idade com quadro de
dificuldade respiratória + sons adventícios à ausculta pulmonar, devemos pensar na
bronquiolite como diagnóstico. A questão não nos deixa dúvidas, ainda mais com a
menção de que não houve resposta ao broncodilatador e é observada hiperinsuflação
pulmonar bilateral na radiografia de tórax.
Alternativa A: INCORRETA. A asma, além de não ser acompanhada de febre, responderia
ao uso de broncodilatador.
Alternativa B: CORRETA. Conforme a dica.
Alternativa C: INCORRETA. A pneumonia bacteriana poderia cursar com quadro clínico
parecido, entretanto as alterações da ausculta não seriam bilaterais e haveria imagem de
condensação na radiografia.
Alternativa D: INCORRETA. A laringotraqueobronquite, ou crupe, cursaria com tosse
espasmódica, estridor respiratório e rouquidão. Na radiografia, seria visto o estreitamento da
subepiglote.
Alternativa E: INCORRETA. A tuberculose pulmonar se manifestaria com quadro clínico mais
arrastado, com perda de peso, sudorese noturna. Na radiografia, seria observado pequenos
nódulos periféricos.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84d5132
ed4001119e6ef/documento/5eb0920ea105e8001c9237f6
__________________________________________________________________________________________
5) No ambulatório de puericultura, a residente de Pediatria recebe uma criança de 4 anos,
trazido pela mãe com queixa de "lerdeza". Na anamnese, verifica-se criança com astenia e
perversão do apetite. Ao exame físico: em regular estado geral, palidez cutâneomucosa,
hipocorado 3+/4, anictérico, hidratado, taquipneico, afebril. Ausculta cardíaca com ritmo
regular, bulhas normofonéticas, sopro sistólico (2+/6+). Frequência cardíaca de 160 bpm.
Aparelho respiratório e abdome sem alterações. Exames complementares: Hb=5g%, Ht=15%,
VCM: 63 Hemácias com anisocitose. Ferritina 5 mg%. Assinale a alternativa correta em
relação a conduta:
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a) Uso de concentrado de hemácias não deve ser feito, pois não há sinais de insuficiência
cardíaca.
b) Prescrever concentrado de hemácias 10mL/Kg e ferroterapia oral.
c) Prescrever ferroterapia oral e orientar dieta com alimentos ricos em ferro é suficiente para
o tratamento do caso.
d) Para confirmar o diagnóstico de anemia ferropriva falta a dosagem do ferro sérico.
e) Solicitar internação para reposição venosa de ferro.

COMENTÁRIO: Astenia, perversão do apetite, palidez, sopro sistólico, taquicardia são
sintomas e manifestações clínicas muito compatíveis com anemia ferropriva. Nosso paciente
encontra-se com hemoglobina e hematócrito muito reduzidos (os valores de referência são
<11 g/dl e <33% respectivamente); e quando a hemoglobina alcança valores menores do
que 7 g/dl, associada a taquicardia, devemos ter como conduta a realização de transfusão
de concentrado de hemácias, além de instituir ferroterapia oral.
Alternativa A: INCORRETA. Conforme mencionado na dica, o paciente possui indicação do
uso de concentrado de hemácias.
Alternativa B: CORRETA. Esta é a conduta a ser tomada.
Alternativa C: INCORRETA. O quadro de nossa paciente não permite uma conduta mais
conservadora, visto que sua hemoglobina está muito reduzida e os sintomas de anemia,
presentes.
Alternativa D: INCORRETA. Pela clínica + exames já realizados, podemos afirmar que trata-se
de anemia ferropriva.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7f304340
d20011fb2598/video/5daa7ee96cf8080026b2bf84
__________________________________________________________________________________________
6) Amanda, 7 meses de idade, é atendida no ambulatório de Pediatria. Ela não apresenta
sustento completo da cabeça, não rola e apresenta irritabilidade diária. Ao exame
neurológico, perímetro cefálico de 38 cm, fontanela anterior não palpável, hipotonia de
tronco, hipertonia da musculatura posterior do tronco e mãos fechadas. Além disso,
apresenta rigidez dos membros inferiores, que dificulta a posição sentada. Com bases nos
achados acima, é correto afirmar:

a) Apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, provável causa genética que
não necessita investigação. ]
b) O atraso é discreto e poderá fazer nova avaliação clínica daqui a 2 meses.
c) É portadora de sinais compatíveis com anormalidade do desenvolvimento, deverá ser
imediatamente investigada e encaminada à reabilitação em fisioterapia.
d) Nesse caso, trata-se de paciente portador de Paralisia cerebral, de causa a esclarecer, e
a reabilitação deverá iniciar após 2 meses e já deverá ser prescrito baclofen.
e) O quadro clínico é compatível com hipotonia global inespecífica.
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COMENTÁRIO: Aos 7 meses de idade, é esperado que a criança apresente sustento
completo da cabeça, role, se mantenha sentada com ou sem apoio. Além disso, é
esperada que a fontanela anterior deixe de ser palpável apenas após os 18 meses de vida.
Hipotonia de tronco, hipertonia da musculatura do tronco, mãos fechadas e rigidez de
membros inferiores também não são dados esperados. O perímetro cefálico de 38 cm é
muito abaixo do esperado. Com todas estas alterações, é possível dizer que esta criança
com certeza possui anormalidades do desenvolvimento, que devem ser investigadas. Além
disso, é essencial o encaminhamento à fisioterapia para que seja realizada uma
reabilitação para que a criança consiga se desenvolver de forma mais adequada.
Alternativa A: INCORRETA. Todo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor merece
investigação.
Alternativa B: INCORRETA. O atraso não é discreto, são vistas muitas alterações, o que nos
faz ter que tomar uma conduta imediata para o início das investigações de possíveis
causas.
Alternativa C: CORRETA. Conforme a dica.
Alternativa D: INCORRETA. Não trata-se de um paciente com paralisia cerebral, esta não
cursa com microcefalia e fechamento precoce de fontanela.
Alternativa E: INCORRETA. Na hipotonia global inespecífica, não ocorre o fechamento
precoce de fontanelas nem a microcefalia.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e20434
0d20011fb2592/documento/5daa7e1e6cf8080026b2be38
__________________________________________________________________________________________
7) Bruno, 10 meses, é levado pela mãe à Unidade de Saúde da Família para
acompanhamento de Puericultura. A criança nasceu a termo, parto vaginal, com 2300 g e
medindo 48 cm. As vacinas estão atualizadas. Recebeu leite materno exclusivo até o sexto
mês de vida, quando iniciou alimentação complementar. Seu peso atual é de 6100 g, o que
localiza sua curva entre os Z-escore -2 e -3. A mãe informa que desde os 6 meses o lactente
passou a frequentar a creche e houve diminuição do ganho de peso. Diante dessa
situação, qual o diagnóstico antropométrico da criança e a conduta a ser tomada?

a) Baixo peso para a idade; investigar possíveis fatores relacionados à desaceleração do
ganho de peso e orientar alimentação adequada para ganho de peso e agenda retorno em
15 dias.
b) Peso adequado para a idade; reforçar orientações básicas e agendar retorno conforme
o calendário mínimo de consulta ou de acordo com a rotina da unidade.
c) Baixo peso para a idade; alteração comum encontrada em crianças com a mudança
ambiental; não necessita de condutas específicas.
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d) Peso adequado para a idade; investigar a alimentação dada na creche e orientar a
mãe a respeito da alimentação complementar e manutenção do aleitamento materno,
agendando retorno em 30 dias.
e) Baixo peso para a idade; solicitar exames séricos e bioquímicos e retornar na pediatria
após todos os resultados estiverem prontos.

COMENTÁRIO: O escore-Z é um estimador que quantifica a distância de um valor observado
em relação à mediana de uma população. No caso da avaliação do estado nutricional,
após se calcular a diferença entre o valor observado e a mediana de referência, esse
resultado é dividido pelo desvio-padrão relativos a idade e sexo do indivíduo.

Peso-para-idade em crianças menores de 5 anos:
< Escore z-3 Muito baixo peso para a idade
≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2 Baixo peso para a idade
≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z +2 Peso adequado para a idade
> Escore-z + 2 Peso elevado para a idade

 Deste modo, sabe-se que um lactente que se encontra entre os escore-Z entre -2 e -3
apresenta baixo peso para idade. Diante disso, é necessário investigar possíveis fatores que
possam causar redução do ganho de peso, orientar a alimentação adequada e agendar
retorno precoce dentro de 15 dias, visando o acompanhamento da criança.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e1c434
0d20011fb2591/documento/5daa7e1b75f1530028c31652
__________________________________________________________________________________________
8) Recém-nascida de 30 dias, em aleitamento materno exclusivo é levada a consulta
médica em USF por apresentar icterícia clinicamente evidente desde o quinto dia de vida.
Nasceu parto normal sem intercorrência, peso e estatura adequado para a idade
gestacional, tipo sanguíneo da mãe O+ e da criança B+. Recebeu alta com orientações de
banho de sol antes das 10 horas da manhã diariamente. Foi observado manutenção da
icterícia pela mãe, que negou alteração da cor das fezes e observou urina mais amarela.
Apresenta bom ganho de peso. Exame físico: BEG, ativa, reativa, ictérica ++/4 até zona III
de Kramer; ausência de visceromegalias. Os exames complementares solicitados resultaram
em bilirrubina total: 11,7 mg/dl; bilirrubina indireta: 11mg/dl. A hipótese diagnóstica é:

a) Icterícia do leite materno.
b) Incompatibilidade ABO.
c) Atresia de vias biliares.
d) Hepatite neonatal.
e) Icterícia fisiológica.
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COMENTÁRIO: Trata-se de um neonato de 30 dias de vida com quadro de icterícia por
hiperbilirrubinemia as custas de indireta. Não há sinais de acolia fecal ou colúria, o que
descarta possíveis causas colestáticas, tais como: atresia de vias biliares, hepatite neonatal,
entre outras. Sabe-se que a mãe é do grupo sanguíneo O+ e o neonato B+, o que
determina uma situação de incompatibilidade ABO, a qual, no entanto, não deve ser
considerada em um quadro de hiperbilirrubinemia indireta. Nos casos de incompatibilidade
ABO temos hemólise precoce, com instalação de sinais de anemia, icterícia que se inicia
nas primeiras 24 horas de vida e com Coombs positivo. Portanto, diante desse caso, temos a
forte suspeita de icterícia do leite materno, que consiste em uma forma tardia de icterícia
associada ao leite materno. Nela, os níveis de bilirrubina apresentam aumento continuado
após o quarto dia de vida, continuando a elevar-se até o décimo quarto dia, podendo
alcançar níveis elevados. Com a continuidade do aleitamento materno, os níveis vão
caindo lentamente e tendem a normalizar entre 4 a 12 semanas. Os neonatos
apresentam-se saudáveis, com bom ganho ponderal e desenvolvimento adequado, sem
sinais de hemólise ou manifestações clínicas.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daae5814340d20011fb2eb3/5daae31c132
ed4001119efb4/documento/5e6fa7200ee4b3001c00bebd
__________________________________________________________________________________________
9) Uma menina de 6 anos apresenta lesões eritematomaculopapulares em placas no tórax e
nas regiões próximas dos membros, sem outras alterações ao exame físico. A mãe conta
que a criança apresentou, há 7 dias, rubor facial intenso, que evoluiu para exantema
maculopapular e desapareceu 4 dias depois. Notou discreta elevação da temperatura
(Tax= 37,1º, C) no 2º dia de doença, que cedeu com banho morno, sem ser necessário
antipirético. Nessa ocasião, apresentou alguns espirros, tosse discreta e coriza, que
desapareceram em 2 dias. O diagnóstico e o estágio evolutivo da doença,
respectivamente, são:

a) Sarampo atípico e estágio pré-exantemático
b) Exantema súbito e fase de convalescença.
c) Rubéola adquirida e período prodrômico.
d) Eritema infeccioso e 2º estágio.
e) Escarlatina em estágio agudo.

COMENTÁRIO: Trata-se de eritema infeccioso e 2º estágio. O Eritema Infeccioso (EI) é
causado por um vírus (Parvovírus humano B 19), transmitido por secreções das vias
respiratórias antes do início dos sintomas da doença. Por essa característica peculiar de
transmissão, após o surgimento da erupção típica, os pacientes têm pouca probabilidade
de transmitirem a enfermidade. Em razão dessa característica o EI difere das outras doenças
exantemáticas (por exemplo: rubéola, sarampo, varicela, etc) que são transmissíveis durante
o período da erupção de pele. O parvovírus humano (causador dessa enfermidade) não é
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transmitido para animais, assim como o parvovírus de animais não infecta seres humanos.
Na fase inicial, podem surgir febre, mal-estar, dores musculares e cefaleia. Após 1 a 10 dias
surge a erupção (exantema ou “manchas”) de pele, caracterizada principalmente pela
vermelhidão da região das bochechas (sinal da “face esbofeteada”), típica da doença,
facilitando sua identificação. Além da face, a erupção pode acometer tronco e membros,
podendo ocorrer prurido. Outra característica da doença é o reaparecimento do
exantema após exposição solar, mudanças de temperatura ou estresse emocional, o que
pode ocorrer semanas ou meses após o início do quadro. O Eritema Infeccioso
habitualmente não requer tratamento específico. Indivíduos portadores de
imunodeficiência ou com anemia hemolítica crônica podem requerer cuidados especiais. A
maioria das doenças exantemáticas (varicela, rubéola, sarampo, etc.) requer isolamento.
Como regra geral, toda criança ou adolescente com erupção de pele não deve frequentar
a escola até que o médico da família defina o diagnóstico e a necessidade de
afastamento. O rash do eritema pode ser dividido em 3 estágios: estágio I - o exantema
inicia-se pela face, dando ao paciente uma aparência de “face esbofetada”. Esse rash é
caracteristicamente bem avermelhado, acometendo ambas as bochechas e com discreto
relevo. Em geral, as áreas ao redor do nariz, boca e olhos são poupadas; estágio II - 1 a 4
dias após o exantema facial, o rash espalha-se pelo corpo. Nesta fase, as lesões de pele
adquirem uma aparência muito característica, que é chamada de rash reticular ou em
forma de renda, como pode ser visto abaixo e na foto da abertura do texto. O rash reticular
é mais comum nas crianças do que nos adultos; e estágio III- Após a fase aguda do
exantema, que dura de 1 a 3 semanas, o paciente pode ainda passar semanas, ou até
meses, experimentando recorrências do rash, principalmente após contato com água
quente, exposição solar excessiva, dias muito quentes, estresse psicológico ou exercício
físico intenso.
Alternativa A: Incorreta. Os sintomas do sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias após a
exposição. Eles incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na
pele com manchas exantemáticas.
Alternativa B: Incorreta. A roséola, também chamada de exantema súbito ou sexta doença,
apesar de ser parecida com a rubéola, é provocada por outro vírus, o herpes vírus humano
tipo 6 (HHV-6) que, em geral, infecta crianças nos primeiros meses de vida e até os 3 anos.
Os sintomas incluem vários dias de febre alta, seguida por irritação na pele. A erupção pode
ter o aspecto de várias manchas rosadas.
Alternativa C: Incorreta. A rubéola é uma doença aguda, de alta contagiosidade, que é
transmitida pelo vírus do gênero Rubivirus, da família Togaviridae. A doença também é
conhecida como “Sarampo Alemão”. A infecção por rubéola na gravidez acarreta
inúmeras complicações para a mãe, como aborto e natimorto (feto expulso morto), e para
os recém-nascidos, como malformações congênitas (surdez, malformações cardíacas,
lesões oculares e outras). Os sintomas principais da rubéola são: febre baixa;
linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical, e exantema maculopapular.
Alternativa D: Correta. Vide dica do professor.



LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa863e434
0d20011fb25a3/documento/5efe3c36d3913a001c85c2c0
__________________________________________________________________________________________
10) Pré-escolar de cinco anos, com história positiva de asma, é atendido em Unidade de
Pronto Atendimento com crise de asma moderada/grave. Após condutas de urgência, é
liberado para casa. A melhor conduta para o momento seria:

a) Prescrever broncodilatador de curta ação e corticoterapia oral por 5 dias, com
encaminhamento para especialista.
b) Prescrever broncodilatador de curta ação e corticoterapia oral até conseguir consulta
com especialista.
c) Prescrever broncodilatador de curta ação e corticoterapia inalatória por 5 dias com
encaminhamento para especialista.
d) Prescrever broncodilatador de longa ação e corticoterapia oral por 5 dias com
encaminhamento para especialista.
e) Prescrever broncodilatador de longa ação e corticoterapia inalatória até conseguir
consulta com especialista.

COMENTÁRIO: O tratamento da asma busca controlar os sintomas e prevenir exacerbações.
Para alívio dos sintomas agudos, os β2 agonistas inalatórios de curta duração são os
medicamentos de escolha para alívio do broncoespasmo durante as exacerbações. Para o
tratamento das exacerbações graves da asma, glicocorticoides orais. A conduta na alta
desse pré-escolar de cinco anos, com história de asma deve se basear nas orientações a
seguir: corticoide oral na dose de 1 a 2 mg/kg/dia (máximo de 60mg/dia) por três a cinco
dias; utilizar técnica adequada quanto ao uso do β2 agonistas inalatórios de curta duração;
seguir plano de ação em caso de exacerbação; procurar o médico assistente o mais rápido
possível (preferivelmente em uma semana), preferencialmente especialista. O especialista
que irá classificar essa asma, para iniciar o tratamento de manutenção baseado no estado
de controle da doença. O corticosteroide inalatório é um medicamento utilizado no
tratamento de manutenção, profilático e anti-inflamatório, tanto em adultos como em
crianças; e os Beta-agonistas de ação prolongada (LABA) são utilizados em associação aos
CI em pacientes acima de quatro anos, quando estes forem insuficientes para promover o
controle da asma.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa8114434
0d20011fb259a/video/5daa801775f1530028c31811
__________________________________________________________________________________________
11) Um recém-nascido (RN) do sexo masculino, nascido com 36 semanas de gestação,
pesando 2.600g, apresentou índice de Apgar = 8 no 1° e 5° minutos após o nascimento. Aos
30 minutos de vida, o RN encontra-se assintomático, sem dificuldade respiratória, boa
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perfusão e ativo. A mãe, quando estava com 35 semanas de gestação, apresentou cultura
vaginal positiva para estreptococo do grupo B, tendo recebido, durante o trabalho de
parto, 2 doses profiláticas de Ampicilina IV. Escolha a conduta recomendada para o RN.

a) Rastreamento completo para sepse e observação no hospital até resultados completos
das culturas de líquor, urina e hemocultura.
b) Hemograma, hemocultura e antibiótico IV até resultado da hemocultura.
c) Rastreamento completo para sepse e iniciar uso empírico de antibiótico.
d) Hemograma e antibiótico empírico.
e) Nenhuma investigação laboratorial, não usar antibiótico e observação no hospital por
48h.

COMENTÁRIO: Questão simples e boa para revisar as indicações de profilaxia neonatal para
o GBS. De acordo com as recomendações americanas atuais, as culturas de triagem
vaginorretal para
o S. agalactie (GBS) devem ser realizadas para todas as mulheres grávidas a partir de 35-37
semanas de gestação. O uso de antibiótico intraparto com Penicilina Cristalina EV
(quimioprofilaxia da sepse neonatal precoce) está indicado nas situações abaixo: qualquer
mulher com uma cultura de rastreio positivo pré-natal; bacteriúria por GBS durante a
gravidez; história de filho anterior com doença invasiva por GBS; mulheres sem cultura
vaginorretal, incompleta ou cujos resultados são desconhecidos e que entram em trabalho
de parto prematuro (< 37 semanas de gestação) ou apresentam ruptura prolongada das
membranas (≥ 18h) ou febre intraparto maior ou igual 38ºC.Na questão temos uma gestante
que recebeu corretamente a profilaxia e por isso não está indicado nenhuma medicação
ou conduta extra para o RN.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daae5814340d20011fb2eb3/5daae323132
ed4001119efb5/documento/5efe4b28d3913a001c85c72f
__________________________________________________________________________________________
12) A alimentação adequada do lactente consiste em aleitamento materno exclusivo até
os 6 meses. A partir dessa idade, a alimentação complementar deve ser introduzida. O
Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria orientam, nos 10 passos para
alimentação saudável, que:

a) A alimentação complementar deve ser, no início, menos espessa e mais líquida, para
melhor adaptação.
b) Inicialmente, devemos iniciar com um tipo único de alimento, como fruta, para melhor
adaptação e avaliar o risco de intolerância.
c) A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição
da família, em intervalos regulares.
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d) Após 6 meses, dar alimentos complementares em uma refeição diária, com cereais,
tubérculos, carnes e leguminosos, e após o 7º mês aumentar para 2 refeições diárias.
e) Durante a introdução da alimentação complementar, a quantidade de mamadas deve
ser reduzida gradualmente até os 12 anos.

COMENTÁRIO: A partir dos 6 meses, deve ser introduzido de forma lenta e gradual outros
alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Crianças
amamentadas desenvolvem muito cedo a capacidade de autocontrole sobre a ingestão
de alimentos, de acordo com as suas necessidades, pelo aprendizado da saciedade e pela
sensação fisiológica da fome durante o período de jejum. Mais tarde, dependendo dos
alimentos e da forma como lhe são oferecidos, também desenvolvem o autocontrole sobre
a seleção dos alimentos. E esse autocontrole sofrerá influência de outros fatores como o
cultural e social. A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os
horários de refeição da família, em intervalos regulares. É recomendável oferecer a
alimentação complementar, sem rigidez de horários, com intervalos regulares de 2 a 3 horas
para que a criança sinta a necessidade de se alimentar (fome). Nos primeiros dias de oferta
de alimentos complementares a mãe pode oferecer leite materno, caso a criança
demonstre que não está saciada.
Alternativa A: INCORRETA. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e
oferecida de colher, deve-se iniciar com a consistência pastosa (papas/purês) e,
gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família.
Alternativa B: INCORRETA. Orienta-se oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma
alimentação variada é uma alimentação colorida. Deve-se estimular o consumo diário de
frutas, verduras e legumes nas refeições.
Alternativa C: CORRETA.
Alternativa D: INCORRETA. A orientação é que ao completar 6 meses, deve dar alimentos
complementares como cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, três vezes
ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno.
Alternativa E: INCORRETA. Recomenda-se que o leite materno seja mantido até no mínimo
os dois anos de idade no esquema alimentar da criança.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e28434
0d20011fb2594/documento/5eb08e80a105e8001c9236e8
__________________________________________________________________________________________
13) Um menino de oito anos de idade, em atendimento ambulatorial, queixa-se de ser muito
baixo. Escore-Z da estatura de –2 para a idade. Não há medidas anteriores disponíveis. Com
base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais
adequada.

a) encaminhar para endocrinologista
b) solicitar idade óssea e calcular estatura-alvo
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c) solicitar idade óssea, FSH, LH e testosterona total
d) retorno em doze meses e realizar nova medida
e) retorno em quatro meses e realizar nova medida

COMENTÁRIO: Paciente 8 anos com queixa de baixa estatura, devemos inicialmente avaliar
a curva de crescimento sendo necessário outras medidas para definir conduta, por conta
disso, a melhor resposta seria retornar em 4 meses e reavaliar nova medida.
Alternativa A: Incorreto, não tem necessidade inicial de consulta com endocrinologista, o
pediatra pode fazer essa avaliação inicial e caso perceba mais algum achado então
encaminhar para especialista
Alternativa B: Incorreto, mais importante nesse momento é avaliar a curva de crescimento e
não um valor isolado.
Alternativa C: Incorreto, inicialmente não é necessário solicitar nenhum exame laboratorial.
Alternativa D: Incorreto, nessa faixa etária a curva de crescimento é bastante intensa então
em 12 meses já teria sido possível fazer mais de uma avaliação.
Alternativa E: Correto.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e6a132
ed4001119e6e3/video/5daa7e6675f1530028c31782
__________________________________________________________________________________________
14) Gustavo, com 5 meses de idade, foi levado por sua mãe para consulta de rotina em
uma unidade básica de saúde onde se utiliza o calendário vacinal do Programa Nacional
de Imunização do Ministério da Saúde. Na consulta, a mãe relatou que, aos 4 meses de
idade, Gustavo tinha recebido a segunda dose das seguintes vacinas: pentavalente —
vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis (DTP), hepatite B (recombinante) e Haemophilus
influenzae B (conjugada); vacina contra o rotavírus monovalente; vacina inativada contra a
poliomielite (VIP); e vacina pneumocócica 10-valente. Segundo ela, cerca de 4 horas após
as aplicações, Gustavo passou a apresentar irritabilidade, febre de 39,5 °C e, 30 minutos
depois, teve uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, com duração de cerca de 2
minutos. Em razão disso, ele fora levado ao serviço de emergência, onde permaneceu em
observação por 12 horas e recebeu alta em boas condições. Segundo a mãe, o pediatra
que atendera Gustavo nessa ocasião tinha informado que a referida reação decorria de
um dos componentes da vacina pentavalente. Na presente consulta, o cartão vacinal de
Gustavo foi analisado e considerado atualizado para os seus 5 meses de vida. Assinale a
opção que apresenta a orientação correta a ser dada pelo pediatra à mãe de Gustavo
com relação à dose subsequente das vacinas contra difteria, pertússis, tétano, Haemophilus
influenza B e hepatite B no caso clínico apresentado.

a) Gustavo deverá receber, aos 6 meses de idade, nova dose da mesma vacina
pentavalente — vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis (DTP), hepatite B (recombinante)
e Haemophilus influenzae B (conjugada).
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b) Gustavo deverá receber, aos 6 meses de idade, a vacina pentavalente do tipo acelular
(DTP acelular — DTPa associada a Haemophilus influenza B/hepatite B).
c) Gustavo não deverá receber nenhuma vacina com o componente pertússis ao longo da
vida, mas deverá receber, aos 6 meses de idade, a vacina dupla do tipo infantil (DT), além
das vacinas contra Haemophilus influenza B e hepatite B separadamente.
d) Gustavo não deverá receber a vacina com os componentes da tríplice bacteriana,
devendo receber somente as vacinas contra Haemophilus influenza B e hepatite B
separadamente.

COMENTÁRIO: De acordo com o Manual do Centro de Referência de Imunobiológicos
Especiais (CRIE), a vacina DTPa (acelular) deve ser realizada em crianças após os seguintes
eventos adversos graves ocorridos com a aplicação da vacina DTP ou com a Penta: a)
convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após a vacinação; b) síndrome
hipotônico-hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após a vacinação. Dessa forma, a criança
da questão se encaixa nessa situação e, portanto, deverá receber a vacina acelular além
das vacinas contra Hepatite B e Haemophilus influenzae. Devemos lembrar de outras
situações nas quais a vacina acelular deverá ser realizada, são elas: a) crianças com alto
risco de desenvolver eventos graves à vacina DTP ou Penta (doença convulsiva crônica,
cardiopatias, pneumopatias, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, recém-nascido
internado na unidade neonatal no momento da vacinação e prematuro extremo com
menos de 1.000 gramas ou 31 semanas); b) situações de imunodepressão (neoplasia em uso
de quimioterapia ou radioterapia, transplantados de órgãos sólidos e células-tronco
hematopoiéticas).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e2f4340
d20011fb2595/video/5f178aaefdb832001cfde696
__________________________________________________________________________________________
15) Durante a avaliação de dois irmãos, o Pediatra não encontra nenhuma anormalidade,
e no exame das características sexuais secundárias descreve que: o menino (M) com 12
anos de idade apresenta pênis com 4 cm de comprimento, sem aumento no diâmetro,
pêlos lisos e finos em bolsa escrotal e testículos com 3 cm de comprimento no maior eixo
bilateralmente (5 cm3 ); enquanto que a menina (F) com 10 anos apresenta tecido
glandular mamário de 1,5 cm de diâmetro, sub-areolar à direita e ausência de tecido
glandular à palpação à esquerda (segundo a mãe a mama do lado direito apareceu há 2
meses), pêlos finos e lisos na região vulvar. Em relação à classificação do desenvolvimento
puberal, de acordo com os critérios de Marshall & Tanner, sendo G para genital, M para
mama e P para pêlos:

a) M: G2, P1; F: M2 à direita, M1 à esquerda, P1
b) M: G1, P0; F: M1 à direita, M0 à esquerda, P1
c) M: G1, P1; F: M2 à direita, M1 à esquerda, P1
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d) M: G0, P0; F: M1 à direita, M0 à esquerda, P0

COMENTÁRIO: Questão tranquila sobre classificação de Tanner. Para acertar, o candidato
deve conhecer as principais características de cada uma das fases. Meninos: genitália
G1-G5 | pêlos pubianos P1-P5. Meninas: mamas M1-M5 | pêlos pubianos P1-P5.
Menino = pênis 4 cm = G2, pêlos lisos e finos = P1
Menina = mama D = M2 mama E = M1, pêlos finos e lisos = P1
Alternativa A: CORRETA. Classificação correta para o menino e a menina.
Alternativa B: INCORRETA. Não há classificação P0 ou M0
Alternativa C: INCORRETA. Menino em G1 é aquele com genitália infantil.
Alternativa D: INCORRETA. Não há classificação P0 ou M0

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e5a132
ed4001119e6e0/video/5daa7e3375f1530028c31708
__________________________________________________________________________________________
16) Paciente do sexo masculino, 27 anos de idade, chega ao pronto atendimento com
história de dor abdominal epigástrica há 48 horas, que evoluiu para dor em fossa ilíaca
direita e febre há cerca de 6 horas, associada a episódios isolados de náuseas e vômitos. Ao
exame físico, nota-se dor e peritonismo em quadrantes inferiores ao abdome, mais
acentuado na fossa ilíaca direita. Assinale a alternativa correta:

a) A apendicectomia é sempre classificada como uma cirurgia contaminada, pois, além da
abertura do trato digestório, o órgão a ser manipulado apresenta inflamação em casos de
apendicite aguda.
b) A apendicectomia videolaparoscópica está indicada apenas nos casos de apendicite
aguda na fase edematosa e hiperemiada, sendo proscrita nos pacientes com abscesso
intra-abdominal ou peritonite aguda.
c) Por tratar-se de uma infecção intra-abdominal, o uso de antibióticos no manejo da
apendicite aguda é sempre terapêutico com duração mínima de 5 dias.
d) Trata-se de um quadro clínico sugestivo de apendicite aguda, cujo tratamento
rotineiramente indicado é a apendicectomia convencional ou videolaparoscópica.
e) O acesso à cavidade abdominal para a realização da apendicectomia
videolaparoscópica é realizado por meio de três a quatro pequenas incisões, o que implica
um maior risco de infecção de sítio cirúrgico em comparação à cirurgia por via
convencional de incisão única.

COMENTÁRIO: De acordo com os expostos o principal diagnóstico é de apendicite aguda.
Apendicite aguda é a inflamação do apêndice causada por uma obstrução repentina da
sua luz. Essa condição pode evoluir para perfuração do órgão e infecção da cavidade
abdominal. A apendicite aguda é uma das causas mais comuns de abdome agudo
cirúrgico no mundo. A apendicite aguda pode iniciar com um quadro de anorexia, seguida

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e5a132ed4001119e6e0/video/5daa7e3375f1530028c31708
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de náuseas, vômitos e dor abdominal difusa. A dor característica em fossa ilíaca direita só
aparece posteriormente, habitualmente em torno de 12 horas, quando o abdômen
inflamado encosta no peritônio parietal. Ademais, a evolução do quadro cursa com febre,
leucocitose e, por volta de 48h após o início dos sintomas, presença de massa palpável em
fossa ilíaca direita em decorrência da formação de um abscesso pós-perfuração do órgão.
A localização da dor pode variar de acordo com a posição anatômica do apêndice. Ao
exame físico, o paciente pode apresentar dor à descompressão dolorosa da fossa ilíaca
direita (sinal de Blumberg), dor em quadrante inferior direito à palpação do abdômen
esquerdo (sinal de Rosving), dor durante a tosse (sinal de Dunphy), dor na fossa ilíaca direita
à elevação do membro inferior direito completamente esticado (sinal de Lapinsky), dor à
extensão e abdução da coxa direita (sinal do Psoas) ou dor à flexão e rotação interna da
coxa (sinal do Obturador).
Alternativa A: Incorreta. Cirurgias potencialmente contaminadas são as realizadas em
tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa, em tecidos cavitários com
comunicação com o meio externo, ou de difícil descontaminação, na ausência de
processo infeccioso local. Consideram-se potencialmente contaminadas as cirurgias
realizadas nos tratos gastrointestinal (exceto cólon), respiratório superior e inferior,
genito-urinário, cirurgias oculares e de vias biliares. A cirurgia se torna contaminada se
houver rompimento do apêndice com evidente infecção ou quebra da técnica cirúrgica.
Alternativa B: Incorreta. O tratamento da apendicite aguda é cirúrgico em quase todos os
casos. Representa uma exceção o grupo de pacientes pediátricos (ou não) com
diagnóstico tardio de plastrão inflamatório. O procedimento cirúrgico para tratamento da
apendicite depende do estágio da doença e caracteriza-se por remoção cirúrgica do
apêndice, lavagem da cavidade, drenagem de coleções localizadas ou, nos raros casos
de comprometimento grave do intestino, ressecção parcial do cólon direito. Em qualquer
fase da doença, a abordagem cirúrgica pode ser realizada por cirurgia convencional
aberta (laparotomia) ou por cirurgia minimamente invasiva (videolaparoscopia), sendo esta
a via de acesso mais utilizada atualmente.
Alternativa C: Incorreta. A escolha do uso de antibióticos depende da fase da apendicite
aguda. A flora do apêndice é a mesma do intestino grosso, predominantemente
representada por germes gram-negativos, sendo a Escherichia coli o mais comum, e por
anaeróbios, entre eles, o Bacteroides fragilis é o mais comum. Na fase inicial e intermediária,
o uso de dose única de antibióticos somente para profilaxia, na indução da anestesia ou
por 24 horas, é a conduta mais indicada. Nos casos em que há abscesso ou peritonite,
apendicite avançada, o tratamento deve ser continuado por alguns dias até que haja
melhora dos parâmetros clínicos. Pode-se também fazer uso de drenos abdominais para
que o restante do líquido contaminado dentro da cavidade seja eliminado. O dreno pode
permanecer de 2 a 5 dias, dependendo da quantidade de líquidos que está saindo pelo
mesmo.
Alternativa D: Correta. Vide dica do professor e alternativa B.



Alternativa E: Incorreta. Há um menor risco de infecção de sítio cirúrgico em comparação à
cirurgia por via convencional de incisão única pela menor extensão das incisões e
diferenciação da técnica.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafb784340
d20011fb3012/documento/5dc9d0f9efeeb6001d7d3e09
__________________________________________________________________________________________
17) Paciente de 65 anos, em pós-operatório de retossigmoidectomia devido à neoplasia de
reto, evolui com dor, edema e empastamento de panturrilha direita. Qual é a melhor
conduta?

a) Iniciar anticoagulação plena com enoxaparina e solicitar Doppler venoso de perna
direita.
b) Iniciar profilaxia de TVP e solicitar arteriografia em caráter de urgência.
c) Não realizar anticoagulação devido ao risco de sangramento no pós-operatório.
d) Iniciar anticoagulação com Warfarina.
e) Solicitar D-Dímero e aguardar resultado para definir as próximas condutas.

COMENTÁRIO: Paciente idoso, em pós-operatório, evoluindo com dor, edema e
empastamento de panturrilha, a principal hipótese diagnóstica é de trombose venosa
profunda (TVP). As causas da trombose venosa podem ser divididas em dois grupos:
hereditária e adquirida, e muitas vezes são múltiplas em um determinado paciente. Uma
teoria importante que delineia a patogênese do tromboembolismo venoso (TEV), muitas
vezes chamada de tríade de Virchow, propõe que o TEV ocorre como resultado de:
alterações no fluxo sanguíneo (estase); lesão endotelial vascular e alterações nos
constituintes do sangue (ou seja, estado de hipercoagulabilidade herdado ou adquirido). O
risco trombótico aumenta muito durante a cirurgia, particularmente ortopédica, grande
vascular, neurocirurgia e cirurgia de câncer. O eco Doppler colorido (EDC) venoso é o
exame de escolha para o diagnóstico de TVP, com sensibilidade de 96% e especificidade
de 98- 100%. Para pacientes com alta suspeita clínica de TVP, recomenda-se iniciar o
tratamento com anticoagulação plena enquanto se aguarda a confirmação do
diagnóstico. O D-dímero é um produto de degradação da fibrina reticulada, e está elevado
em quase todos os pacientes com TVP aguda (altamente sensível). No entanto, é
inespecífico, uma vez que níveis elevados são encontrados em muitas outras condições (por
exemplo, malignidade, sepse, cirurgia ou trauma recente, gravidez, insuficiência renal).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafff24340d20011fb30bf/5ee7e1fdcb931
30012d2b772/documento/5f3e99301d273d001d0cd5c1
__________________________________________________________________________________________
18) Um paciente de 53 anos, masculino, com diagnóstico de cirrose por esteato-hepatite
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafff24340d20011fb30bf/5ee7e1fdcb93130012d2b772/documento/5f3e99301d273d001d0cd5c1
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não alcoólica, apresenta Status Performance 1 e Child B. Possui 3 lesões hepáticas sugestivas
de hepatocarcinoma: (1) localizado segmento III de 2,6 cm, (2) no segmento VI de 2,5 cm e
(3) no segmento IVa 1,3 cm. Com base nas informações, a melhor conduta para este caso
seria:

a) Ressecção laparoscópica.
b) Ressecção por laparotomia.
c) Ressecção associada a radioablação.
d) Radioablação.
e) Transplante hepático.

COMENTÁRIO: Boa questão para relembrarmos os critérios de Milão para transplante
hepático. O transplante é sempre a melhor conduta em um paciente com carcinoma
hepatocelular, visto que cura completamente a doença. A grande dúvida sempre será
saber se o paciente possui ou não indicação de transplante e, para isso, temos que
relembrar os critérios de Milão que são utilizados para indicar (ou não) o transplante
hepático.
De acordo com os critérios de Milão, são candidatos ao procedimento, pacientes que
apresentem:
• 1 nódulo de até 5 cm;
• 3 nódulos de até 3 cm, cada;
• Ausência de invasão linfática ou invasão vascular.
Portanto, esse paciente tem indicação de transplante, sendo a melhor opção. Tanto a
resseção do segmento hepático, independente da via, como a quimioembolização ou
radioablação, podem ser tratamentos para o carcinoma hepatocelular, mas não curam a
cirrose do paciente, sendo por isso, tratamentos inferiores ao transplante. Lembre-se ainda
que a ressecção hepática só é feita em pacientes não cirróticos ou com cirrose
compensada (Child A).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5f315db35f376
9001241917c/video/5f315d56494f52001cfd5471
__________________________________________________________________________________________
19) Paciente de 25 anos, sexo feminino, procura o pronto-socorro com queixa de lombalgia
à direita e febre há 2 dias. Relata episódios prévios de febre com dor lombar do mesmo
lado. O sumário de urina mostrou leucocitúria e o leucograma tinha 19.700 leucócitos/mm³.
Fez tomografia que revelou um cálculo no rim direito, ocupando 3 cálices e parte da pelve
renal, com extensão total de 4 centímetros. A urocultura foi positiva para Proteus mirabilis,
com 1.000.000 de UFC (Unidades Formadoras de Colônias)/mL, sendo tratada com
Ciprofloxacino por 14 dias, evoluindo estável e afebril. Qual a provável composição do
cálculo e a melhor opção de tratamento?

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5f315db35f3769001241917c/video/5f315d56494f52001cfd5471
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a) Ácido úrico – nefrolitotripsia percutânea.
b) Oxalato de cálcio – litotripsia extracorpórea por ondas de choque.
c) Fosfato de amônio magnesiano (estruvita) – nefrolitotripsia percutânea.
d) Fosfato de amônio magnesiano (estruvita) – litotripsia extracorpórea por ondas de
choque.
e) Ácido úrico – alcalinização da urina e tratamento de eventuais novas infecções com
antibiótico.

COMENTÁRIO: A Associação Europeia de Urologia define litíase coraliforme como um
cálculo renal com um corpo central e extensão a pelo menos um grupo calicial e a
Associação Americana de Urologia como um cálculo do bacinete com extensão a pelo
menos 2 grupos caliciais. Cerca de 75% dos cálculos coraliformes são compostos por
estruvite ou por uma mistura de estruvite e carbonato de cálcio. Menos frequentemente são
compostos por ácido úrico, cistina, oxalato ou fosfato de cálcio. Os cálculos de estruvite são
denominados cálculos de infecção e, na sua patogênese, estão habitualmente infecções
urinárias causadas por bactérias produtoras de urease (Proteus - 76%) que provocam
aumento da concentração urinária de amónia e do pH urinário, condições essenciais à
formação de estruvite. O tratamento de primeira linha na litíase coraliforme é a
Nefrolitotomia percutânea, realizada na maioria dos doentes (em cerca de 80%), pela sua
grande eficácia e baixa morbilidade.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daabc714340d20011fb2998/5daabc68434
0d20011fb2996/documento/5e8e53675b87b50026d6c686
__________________________________________________________________________________________
20) Uma paciente de 35 anos de idade foi submetida à tireoidectomia e se encontra na
enfermaria, no pós‐operatório imediato. Teve piora do padrão respiratório e está
taquidispneica, com estridor inspiratório, grande hematoma cervical e oximetria de pulso de
85%. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor
conduta imediata.

a) sedação e intubação orotraqueal
b) traqueostomia
c) cricotireoidostomia
d) abertura da incisão cirúrgica no leito
e) revisão da hemostasia no centro cirúrgico

COMENTÁRIO: O hematoma pós operatório é uma complicação rara, porém
potencialmente fatal da cirurgia da tireoide. Caracteriza-se por um inchaço firme, indolor,
na região cervical anterior ou antero-lateral, abaixo da incisão. A conduta é a drenagem
imediata do hematoma, se possível, em centro cirúrgico. Em caso de desconforto
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respiratório, a drenagem deverá ser feita no próprio leito, prioritariamente até mesmo a
intubação.
Alternativa A: Errado. A conduta é a drenagem do hematoma, prioritariamente até mesmo
em relação à garantia de via aérea.
Alternativa B: Errado. A conduta é a drenagem do hematoma, prioritariamente até mesmo
em relação à garantia de via aérea.
Alternativa C: Errado. A conduta é a drenagem do hematoma, prioritariamente até mesmo
em relação à garantia de via aérea.
Alternativa D: Correto! O paciente está em insuficiência respiratória e a conduta prioritária é
a drenagem do hematoma.
Alternativa E: Errado. A conduta é a drenagem imediata do hematoma pois o paciente
encontra-se em desconforto respiratório.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa564340
d20011fb300f/video/5f3e96c0494f52001cfe38f2
__________________________________________________________________________________________
21) Paciente de 33 anos, feminina, queixa-se de dor anal intensa associada a evacuação
há 90 dias. Refere presença de pequena saliência anal e sangramento vermelho vivo em
pequena quantidade, e esporádico, no papel higiênico. Nega comorbidades, além de
constipação crônica - nega comer salada e frutas. Já consultou na Unidade Básica de
Saúde (UBS) recebendo prescrição de pomadas à base de anestésicos e corticóides, sem
melhora significativa. Sobre o caso acima, marque a afirmativa correta.

a) Provavelmete trata-se de hemorroidas sem melhoras com tratamento clínico, devendo
ser tratada com ligadura elástica ou hemorroidectomia.
b) Pode ser tratada adequadamente na UBS com probabilidade de resolução de cerca de
70-80%.
c) O uso de técnicas mais recentes, com hemorroidopexia grampeada ou a
desarterialização guiada por ultrassom são mais adequadas para esta paciente, pois levam
significativamente a menor dor pós-operatória e menor recidiva a longo prazo.
d) Provavelmente se trata de uma trombose hemorroidária externa (trombo hemorroidário)
com necessidade de cirurgia.
e) Deve iniciar o uso de ciprofloxacina e associação com metronidazol, sendo realizada
drenagem se não houver melhora.

COMENTÁRIO: Caso CLÁSSICO de fissura anal crônica. Hipertonia esfincteriana + laceração
mucosa de difícil cicatrização (a fissura), que promove hematoquezia eventual + plicoma
sentinela (a saliência anal), numa paciente constipada.
Alternativa A: INCORRETA. Não se trata de doença hemorroidária - esse é um erro comum,
confundir doença hemorroidária com fissura.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa564340d20011fb300f/video/5f3e96c0494f52001cfe38f2
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa564340d20011fb300f/video/5f3e96c0494f52001cfe38f2


Alternativa B: CORRETA. De fato. O tratamento se dá com medidas anticonstipantes (fibras +
líquidos), e pomada relaxante muscular lisa, tópica, anal (nitratos / bloqueadores de canal
de cálcio), com ótimas taxas de resolução.
Alternativa C: INCORRETA. Se fosse doença hemorroidária, já estaria errada (não levam a
menor recidiva a longo prazo). Mas nem é doença hemorroidária - duplamente errado
Alternativa D: INCORRETA. A trombose hemorroidária promove um quadro agudo e
intensamente doloroso
Alternativa E: INCORRETA. A conduta parece que foi intencionada a um abscesso anorretal.
E ainda assim, caso o fosse, estaria incorreta. Você PRIMEIRO drena. As vezes, além de
drenar, deixa antibiótico. É justamente o contrário.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d0fc5901
ac0018bc4545/video/5daafd925008ea002696d8d5
__________________________________________________________________________________________
22) A presença da desnutrição é um fator de risco para complicações pós-operatórias, e o
suporte nutricional perioperatório tem grande importância em vários cenários cirúrgicos. Em
relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta:

a) O emprego do suporte nutricional parenteral perioperatório é a opção terapêutica com
maior eficácia na correção dos distúrbios nutricionais, apresenta menor custo e menor risco
de infecção de corrente sanguínea em comparação à nutrição enteral.
b) A desnutrição aumenta a morbidade (infecções e retardo na cicatrização), mortalidade,
tempo de permanência hospitalar, custos e impacto na qualidade de vida dos pacientes
cirúrgicos.
c) O suporte nutricional perioperatório deve ser reservado para um grupo específico de
pacientes, nos quais o prognóstico pós-operatório e a funcionalidade podem ser
influenciados pela desnutrição. d) As dietas imunomoduladoras comumente estão
compostas por combinações de componentes tais como a arginina, glutamina, ácidos
graxos ômega 3 e ácido ribonucleico, os quais podem modular a resposta inflamatória e a
maturação de linfócitos T.
e) A farmaconutrição consiste no uso de substratos, não apenas por seu valor calórico, mas
também devido a suas propriedades, que modulam a resposta inflamatória, a resposta
imune local e sistêmica (celular e humoral), cicatrização da ferida e síntese hormonal.
COMENTÁRIO: A desnutrição é um fator de risco significativo de complicações
pós-operatórias. Nesse sentido, é de extrema importância a avaliação do risco nutricional
de pacientes cirúrgicos para identificar aqueles com problemas nutricionais, ou aqueles em
risco nutricional, que necessitem de suporte nutricional adequado durante o período
perioperatório. Um tempo de jejum prolongado no pré e pós- operatório, assim como a via
de administração da dieta parecem estar diretamente relacionados com o estado
nutricional do paciente internado. Dessa forma, fatores que aceleram a recuperação



desses pacientes incluem abreviação do jejum pré-operatório, restrição ao uso de sondas
nasogástricas e retorno precoce da dieta no pós-operatório.
Alternativa A: Incorreta. A nutrição parenteral, em comparação a nutrição enteral, devido
às vias de administração, é um procedimento de maior complexidade, custos e riscos de
complicações, como as relacionadas com a técnica do cateterismo venoso, as
relacionadas com a infusão das soluções nutritivas e as complicações infecciosas.
Alternativa B: Correta. A desnutrição possibilita alteração no prognóstico dos pacientes
cirúrgicos, pois estes possuem maior chance de apresentar complicações durante a
internação hospitalar, podendo apresentar elevado índice de morbidade e mortalidade
por diferentes causas que determinam um maior tempo de internação e recuperação, tais
como: maior risco de sepse, problemas respiratórios e cardíacos e retardo no processo de
cicatrização. Consequentemente, isso aumenta os custos do sistema de saúde, além da
piora da qualidade de vida do paciente.
Alternativa C: Correta. A triagem e avaliação nutricional é um método de fácil aplicação e
baixo custo com eficiência para identificar indivíduos com problemas nutricionais ou
aqueles em risco nutricional que necessitem de suporte nutricional adequado durante o
período perioperatório.
Alternativa D: Correta. As dietas com nutrientes imunomoduladores (arginina, nucleotídeos,
ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes) são capazes de atenuar a resposta inflamatória e
modular a resposta imunológica, diminuindo a incidência de complicações infecciosas.
Alternativa E: Correta. A terapia nutricional modula o metabolismo dos pacientes cirúrgicos,
acelerando a sua recuperação.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa624340
d20011fb3010/video/5daa127b6cf8080026b2a8a4
__________________________________________________________________________________________
23) Paciente de 28 anos, sexo masculino, mecânico, queixa-se de dor e abaulamento
intermitentes em região inguinal direita com início súbito há dois meses, quando fazia serviço
pesado, e que o acompanham desde então. Em relação ao diagnóstico de hérnia, assinale
a alternativa CORRETA:

a) A palpação de um ânulo inguinal externo permeável confirma o diagnóstico de hérnia
direta.
b) É importante a verificação se houve migração para a bolsa escrotal, o que confirmaria
hérnia do tipo indireta.
c) Não há necessidade absoluta de diferenciação entre hérnia direta ou indireta, já que o
risco de encarceramento/estrangulamento é o mesmo.
d) Não há necessidade absoluta de diferenciação pré-operatória entre hérnias direta e
indireta, já que o reforço da parede é praticamente o mesmo.

COMENTÁRIO:
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa624340d20011fb3010/video/5daa127b6cf8080026b2a8a4
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa624340d20011fb3010/video/5daa127b6cf8080026b2a8a4


Alternativa A: Defeitos de anel inguinal permitem a ocorrência de hérnia indireta, não
direta.
Alternativa B: Tal migração indicaria hérnia inguinoescrotal, não se é direta ou indireta!
Alternativa C: As hérnias indiretas encarceram com maior frequência; a não necessidade
de distinção é devida à correção ser muito similar.
Alternativa D: Correto! A técnica mais utilizada atualmente é a correção com tela sem
tensão (Lichtenstein).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafb804340
d20011fb3013/video/5daa168575f1530028c30231
__________________________________________________________________________________________
24) Durante um incidente em um estádio de futebol, 12.000 pessoas foram envolvidas num
desastre. Sendo um dos médicos da UPA próxima, você foi solicitado para participar do
processo de triagem dos pacientes envolvidos. De acordo com o ATLS, os princípios dessa
triagem são:

a) Não seguir o “ABCDE” do ATLS e tratar os mais graves
b) Seguir os princípios do PHTLS e transferir os mais graves
c) Seguir os princípios do ATLS e atender os críticos que necessitem de menos estrutura
d) Montar uma unidade de atendimento e transferir os pacientes já estabilizados.
e) Começar pela manobra de ressuscitação dos encontrados em parada
cardiorrespiratória

COMENTÁRIO: Uma questão de catástrofe! Uma boa dica para estas questões é saber
priorizar a ordem de atendimentos. A banca às vezes coloca a descrição de algum
paciente sangrando, extremamente agitado, correndo e gritando pela cena - se está
deambulando e falando, está ótimo dadas as circunstâncias e terá menor prioridade na
ordem de atendimento!
Alternativa A: Incorreto. Serão sim seguidos os passos do ABCDE, porém não serão os
pacientes absolutamente mais graves que serão priorizados, e sim aqueles com mais
possibilidade de salvamento sem maior necessidade de estrutura.
Alternativa B: Incorreto - Serão seguidos os princípios do ATLS e não do PHTSL.
Alternativa C: Correto! Vide alternativa A.
Alternativa D: Incorreto - pacientes já estabilizados não serão transferidos, pois precisaremos
de toda a disponibilidade da região para pacientes graves.
Alternativa E: Incorreto - não realizaremos investimento de tempo e equipe em pacientes
extremamente graves com prognóstico muito limitado enquanto temos outros com maiores
chances de salvamento.

LINK RECOMENDADO:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafb804340d20011fb3013/video/5daa168575f1530028c30231
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafb804340d20011fb3013/video/5daa168575f1530028c30231


https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5daab78c434
0d20011fb294e/video/5daab74a75f1530028c326f0
__________________________________________________________________________________________
25) Paciente de 51 anos, masculino, vai ser submetido a colecistectomia
videolaparoscópica eletiva devido a colelitíase. É portador de HAS, sem outras
comorbidades, e apresenta mal controle da PA (170x90 no momento da consulta), apesar
do uso de losartana, hidroclorotiazida e anlodipino. Pela classificação de risco cirúrgico, o
paciente é classificado como:

a) ASA I;
b) ASA II;
c) ASA III;
d) ASA IV;
e) ASA V;

COMENTÁRIO: A classificação de ASA gradua e estratifica o paciente em ASA I a VI de
acordo com seu estado físico e comorbidades.
Alternativa A: Incorreto. O ASA I é um paciente hígido, sem comorbidades, não tabagista e
não etilista.
Alternativa B: Incorreto. O paciente ASA II é aquele que apresenta doença sistêmica leve,
sem limitação funcional.Se a HAS do paciente estivesse controlada, poderíamos classificá-lo
como ASA II.
Alternativa C: Correto.O paciente da questão é hipertenso e mesmo com uso de
medicações sua doença sistêmica encontra-se descontrolada.
Alternativa D: Incorreto.O paciente ASA IV é aquele que tem doença sistêmica grave que
se enquadra como risco constante à vida.
Alternativa E: Incorreto. O paciente ASA V é aquele paciente moribundo que não irá
sobreviver sem a cirurgia, como por exemplo: aneurisma aórtico roto, politrauma,
hemorragia intracraniana com efeito massa.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa534340
d20011fb300e/video/5daa11896cf8080026b2a857
__________________________________________________________________________________________
26) Paciente de 20 anos, masculino, procurou o Pronto Socorro relatando intensa dor na
região anal com três dias de evolução e piora progressiva. Ao exame da região perianal
apresenta presença de hiperemia intensa, com área de flutuação em região perianal. O
paciente não permitiu o toque retal devido à intensa dor. O exame laboratorial apresentou
leucocitose com desvio à esquerda. De acordo com o provável diagnóstico, a conduta
mais adequada é:

a) Banho de assento e analgesia venosa.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5daab78c4340d20011fb294e/video/5daab74a75f1530028c326f0
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5daab78c4340d20011fb294e/video/5daab74a75f1530028c326f0
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa534340d20011fb300e/video/5daa11896cf8080026b2a857
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa534340d20011fb300e/video/5daa11896cf8080026b2a857


b) Analgésico, antibioticoterapia oral e acompanhamento ambulatorial.
c) Internação hospitalar e antibioticoterapia venosa.
d) Drenagem cirúrgica de área acometida e antibioticoterapia venosa com internação
hospitalar.
e) Internação hospitalar e colonoscopia diagnóstica com paciente sedado.

COMENTÁRIO: Fístula anal é um trajeto epitelizado que estabelece comunicação entre o
reto ou canal anal com a região perineal. A sua origem é em 90% de natureza
criptoglandular. Em apenas 10% dos casos, a doença de Crohn, trauma, neoplasia maligna,
infecções e radioterapia podem ser a causa. A incidência é de 8,6 em 100.000 indivíduos
com predomínio no sexo masculino de 2:1. Torna-se mais frequente entre a 3a e 5a década
de vida. As manifestações clínicas são prurido anal associado a desconforto às vezes com
dor e drenagem piossanguinolenta recorrentes. Existem períodos de acalmia na qual o
paciente tem apenas o tecido de granulação do orifício externo e o período de turbulência
onde as manifestações clínicas são mais evidentes. O diagnóstico é geralmente feito pela
história clínica e pelo exame físico. A confirmação diagnóstica e a obtenção de
informações adicionais sobre o trajeto, envolvimento esfincteriano e presença de coleções
associadas são geralmente realizados de forma seletiva pela maioria dos especialistas
através da ultrassonografia endoanal e pela ressonância magnética. Relativamente às
fístulas anais, a classificação mais utilizada foi proposta por Parks e baseia-se no pressuposto,
tal como já foi dito, de que o orifício primário da fístula tem origem nas criptas anais, de que
o trajeto fistuloso está relacionado com o aparelho esfincteriano e de que este trajeto
culmina num orifício externo. Assim, um trajeto fistuloso mais ou menos complexo, liga
sempre um orifício interno ou primário a um ou mais orifícios externos ou secundários. O
tratamento do paciente em questão deve ser realizado com drenagem cirúrgica de área
acometida e antibioticoterapia venosa com internação hospitalar, uma vez que existe
leucocitose com desvio à esquerda.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d0fc5901
ac0018bc4545/video/5daafb9c75f1530028c33cfb
__________________________________________________________________________________________
27) Paciente de 26 anos de idade, gestante na 21ª semana de gravidez. Vem ao hospital
com cólica renal à direita iniciada há 7 dias. Investigação detectou cálculo em ureter
proximal à esquerda de 7 milímetros localizado há 2 centímetros abaixo da junção
ureteropiélica. Apresenta-se em regular estado geral, porém com febre. Parcial de urina
revelou uma leucocitúria (maior que 500.000 leucócitos/mm³) e bacilos gram negativos +++.
O leucograma apresenta uma leucocitose com desvio dos neutrófilos à esquerda. Qual
deve ser o procedimento urológico imediato?

a) Litotripsia extra corpórea.
b) Nefrectomia Esquerda.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d0fc5901ac0018bc4545/video/5daafb9c75f1530028c33cfb
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d0fc5901ac0018bc4545/video/5daafb9c75f1530028c33cfb


c) Ureterolitotomia.
d) Ureterorrenolitopripsia flexível.
e) Cateter duplo J.

COMENTÁRIO: Nossa paciente apresenta um cálculo impactando a junção ureteropiélica
associado a sinais de infecção séria, ainda somado ao fato dela se encontrar grávida, nos
demonstra a necessidade da obstrução imediata, que neste caso deve ser realizada com a
passagem de um catéter duplo J, para que seja permitido o escoamento da urina sem ser
obstruído pela litíase, tirando-a da urgência.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daabc714340d20011fb2998/5daabc68434
0d20011fb2996/video/5e04e0e63f5787001cff9f23
__________________________________________________________________________________________
28) Paciente de 16 anos vítima de agressão apresenta pavilhão auricular com sua face
externa abaulada, arredondada, com perda dos contornos anatômicos característicos, sem
hiperemia, com flutuação a palpação. A respeito do caso descrito assinale a alternativa
correta:

a) É descrito um caso de oto-hematoma, que em geral é muito doloroso e necessita de
analgesia parenteral com opioide.
b) Devido ao risco de complicação infecciosa está indicada a prescrição de antibióticos.
c) Está indicada a drenagem porém não há urgência.
d) Punções com esvaziamento do conteúdo da coleção são suficientes para a resolução
do oto-hematoma.
e) O tratamento clínico com compressas geladas e medicação anti-inflamatória é
resolutivo.

COMENTÁRIO: Esta questão aborda um tema que muitas vezes não temos contato, já que é
raro. Temos um adolescente que sofreu um trauma em pavilhão auricular, que se apresenta
atualmente com face externa abaulada, arredondada e com flutuação à palpação, mas
sem perda dos contornos anatômicos característicos. Devemos dar todo o suporte ao
paciente primeiramente com o famoso ABCDE do trauma, deixando-o estável, o que
provavelmente já foi feito. A flutuação à palpação pode ser decorrente de um
otohematoma, condição na qual deve ser evitada a punção aspirativa, devendo-se optar
pela realização de uma pequena incisão na parte mais baixa do pavilhão auricular, com
drenagem de coágulos e logo depois realizar sutura com pontos bem coaptados que
façam leve compressão na área. As lesões traumáticas nesta região podem favorecer o
desenvolvimento de otite externa, pericondrite e/ou condrite, logo é aconselhável a
realização de antibioticoprofilaxia, principalmente para as duas últimas possíveis
complicações.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daabc714340d20011fb2998/5daabc684340d20011fb2996/video/5e04e0e63f5787001cff9f23
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daabc714340d20011fb2998/5daabc684340d20011fb2996/video/5e04e0e63f5787001cff9f23


Alternativa A: INCORRETA. De fato, há a descrição de um oto-hematoma, mas não há
necessidade de analgesia parenteral com opioide.
Alternativa B: CORRETA. Conforme mencionado na dica, há o risco das infecções como
complicação, sendo indicada a prescrição de antibióticos.
Alternativa C: INCORRETA. Há urgência pra a drenagem, devido ao risco de evoluir para
necrose e destruição da cartilagem.
Alternativa D: INCORRETA. Conforme mencionado, não devem ser realizadas punções, mas
sim incisão para drenagem do hematoma. Na punção aspirativa, ocorre a recidiva do
hematoma, o que pode levar à orelha em couve-flor (deformidade do pavilhão, igual a de
lutadores de boxe)
Alternativa E: INCORRETA. O tratamento com compressas geladas e medicação pode até
ser realizado, mas de forma associada à drenagem do otohematoma.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5f1798aded89
0e0013966093/video/5f17984f6d3c50001f2a4dbe
__________________________________________________________________________________________
29) Um senhor de 49 anos está no segundo dia pós-operatório de correção cirúrgica de
refluxo gastroesofágico. A cirurgia foi feita por videolaparoscopia, sem intercorrências. O
paciente está em bom estado geral e sem queixas, salvo por discreto incômodo nas
incisões. Orientação médica nesse momento:

a) Iniciar dieta líquida, repouso absoluto no leito.

b) Dieta pastosa, repouso absoluto no leito, fisioterapia respiratória.

c) Dieta líquida, trocar os curativos cirúrgicos, mesmo que limpos, repouso absoluto.

d) Dieta leve, trocar os curativos cirúrgicos apenas se sujos, repouso relativo.

e) Dieta líquida, trocar os curativos se sujos, fisioterapia respiratória, repouso relativo.

COMENTÁRIO: Questão sobre pós operatório sobre cirurgia do refluxo gastroesofágico,
indicada em casos de refratariedade ao tratamento clínico (inibidor de bomba de prótons)
e/ou sintomas recorrentes, e presença de complicações, como esôfago de Barrett, úlceras
e estenoses. A cirurgia preconizada é a fundoplicatura, que pode ser total, conhecida
como cirurgia de Neissen, ou parcial, quando há dismotilidade associada. A parcial pode
ser por via anterior (Dor e Thal) ou posterior (Lind e Toupet). A cirurgia causa um edema
temporário do esôfago, promovendo um estreitamento do canal interno do órgão e
dificultando a passagem do alimento. Logo, no pós operatório o paciente não deve ingerir
alimentos sólidos, pois eles vão descer para o estômago com dificuldade, o que gera uma
sensação desagradável. A alimentação deve ser de consistência pastosa ou líquida.
Ademais, na maioria das cirurgias realizadas pela via laparoscópica, utilizam-se tirar de
micropore, sem utilização de gaze. A vantagem é que não é necessária a troca do
micropore até a primeira consulta após a cirurgia, apenas se o curativo estiver sujo, para
evitar possíveis infecções. Esses curativos podem ser molhados durante o banho, não

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5f1798aded890e0013966093/video/5f17984f6d3c50001f2a4dbe
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5f1798aded890e0013966093/video/5f17984f6d3c50001f2a4dbe


descolam do corpo e secam espontaneamente. Por fim, muito se discute acerca do
repouso no pós-operatório, mas sabe-se que, atualmente, se preconiza um repouso relativo,
exceto em cirurgias específicas, para evitar complicações como trombose venosa profunda
e úlceras de pressão. Além disso, há grande vantagem na utilização de fisioterapia,
também como forma de prevenir complicações como atelectasia pulmonar, pneumonia e
de febre no pós-operatório. Levando em consideração o que foi discutido anteriormente, a
resposta correta é a letra E.
Alternativa E: CORRETA.Dieta líquida, trocar os curativos se sujos, fisioterapia respiratória,
repouso relativo.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa624340
d20011fb3010/video/5daa127b6cf8080026b2a8a4
__________________________________________________________________________________________
30) Mulher, 32a, procura atendimento médico por febre e dor abdominal em hipocôndrio
direito há 1 dia. Antecedentes pessoais: litíase biliar e esteatose hepática diagnosticadas
por ultrassonografia há seis meses. Exame físico: icterícia +++/4+, desidratada +/4+, corada,
T= 38o C, FR= 26 irpm, FC= 120 bpm; Abdome: Dor à palpação em hipocôndrio direito no
rebordo costal, Sinal de Murphy negativo, descompressão brusca dolorosa ausente. ALT=
250 UI/L; AST= 300 UI/L; Bilirrubina direta= 6,7mg/dL, Bilirrubina Indireta= 0,6 mg/dL; Gama-GT=
336mg/dL, Fosfatase alcalina= 680UI/L, Leucócitos= 16.400mm3 , (Bastonete 8%,
Segmentado 71%, Linfócitos 15%, monócitos 4% eosinófilos 2%) HB= 13,1g/dL, Ht= 40%. O
QUADRO DESCRITO É UMA COMPLICAÇÃO DE:

a) Colecistite aguda.

b) Coledocolitíase.

c) Pancreatite aguda.

d) Esteatohepatite.

COMENTÁRIO: Esta questão nos mostra um quadro clínico compatível com Colangite
aguda. Vamos relembrar: Colangite é quando ocorre uma obstrução do colédoco
associada a uma infecção da bile que fica represada na via biliar, causando a famosa
Tríade de CHARCOT (Icterícia + Dor abdominal + febre). Portanto o quadro de colangite é a
principal complicação da coledocolitíase, já que a colangite decorre de uma obstrução da
via biliar.
Alternativa A: INCORRETA. A colecistite aguda se apresenta com dor abdominal mais
localizada no hipocôndrio direito, que dura mais de 6 horas, febre e sinal de murphy positivo.
Uma das causas de colecistite, inclusive, é a presença de cálculos na vesícula biliar.
Alternativa B: CORRETA.
Alternativa C: INCORRETA. A Pancreatite aguda (PA) apresenta-se como uma dor
epimesogástrica que irradia para o dorso associada a vômitos. Assim como a colangite e a
colecistite, a PA também apresenta como uma das etiologias, a presença de litíase biliar.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa624340d20011fb3010/video/5daa127b6cf8080026b2a8a4
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa624340d20011fb3010/video/5daa127b6cf8080026b2a8a4


Alternativa D: INCORRETA. Esteato-hepatite é caracterizada por alterações no fígado como
aumento do volume do fígado, alterações em exames laboratoriais e biópsias com
macrovesículas de gordura nos hepatócitos , necrose focal e inflamação.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daaff0d4340d
20011fb304f/video/5daafe6e5008ea002696d90f
__________________________________________________________________________________________
31) Puérpera procura Clínica da Família com queixa de dor intensa ao amamentar. Refere
que os sintomas pioraram muito no sexto dia de vida e o bebê não consegue sugar
adequadamente. No exame físico, mamas difusamente edemaciadas, firmes e doloridas,
com difícil saída de leite à expressão. A conduta mais apropriada nesse caso é:

a) Manter aleitamento materno em livre demanda e realizar massagem e ordenha.
b) Manter aleitamento materno em livre demanda e prescrever antibióticos.
c) Retirar aleitamento materno, realizar massagem e ordenha.
d) Retirar aleitamento materno e fornecer analgésicos.
e) Manter aleitamento materno, o quadro é comum em puérperas e não requer
intervenção.

COMENTÁRIO: A mastite lactacional tem como principais sintomas os sinais flogísticos na
mama acometida: endurecimento, inchaço, eritema e calor. Se mais grave, pode causar
febre. O tratamento da mastite deve ser instituído o mais precocemente possível, pois sem o
tratamento adequado e em tempo oportuno a mastite pode evoluir para abscesso
mamário, uma complicação grave. No entanto, a questão descreve um quadro bilateral,
com mamas difusamente edemaciadas e doloridas, com difícil saída de leite à expressão.
Além do quadro ser bilateral, não descreve sinais infecciosos. Trata-se, portanto, de um
ingurgitamento mamário, ou seja, acúmulo de grande quantidade de leite nas mamas. A
manutenção deste quadro de estase do leite pode evoluir para uma mastite, por isso
devem ser adotadas as medidas de esvaziamento e ordenha, sempre mantendo o
aleitamento (mesmo nos quadros de mastite)!
Resposta correta, letra A.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e25434
0d20011fb2593/documento/5e04be1a7a3b65001c7517b3
__________________________________________________________________________________________
32) A.J.B, 55 anos, menopausa aos 48 anos, comparece ao consultório com queixa de
sangramento transvaginal. Foi realizado um ultrassom transvaginal, que evidenciou útero de
dimensões normais, endométrio de 4mm e ovários atróficos. Diante do resultado, o médico
deverá:

a) Prescrever reposição hormonal estrogênica pela atrofia endometrial.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daaff0d4340d20011fb304f/video/5daafe6e5008ea002696d90f
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daaff0d4340d20011fb304f/video/5daafe6e5008ea002696d90f
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e254340d20011fb2593/documento/5e04be1a7a3b65001c7517b3
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e254340d20011fb2593/documento/5e04be1a7a3b65001c7517b3
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e254340d20011fb2593/documento/5e04be1a7a3b65001c7517b3


b) Solicitar uma histeroscopia com biópsia endometrial.
c) Acompanhamento ultrassonográfico.
d) Observação clínica para avaliar novo episódio.

COMENTÁRIO: Sangramento uterino na pós-menopausa exige diferencial entre o mais
comum (atrofia endometrial) e o mais grave (neoplasia de endométrio)!
Alternativa A: Incorreto. Sangramento uterino anormal sem causa definida é
contraindicação formal a reposição hormonal - pode ser um câncer
estrógeno-dependente!
Alternativa B: Correto. Devemos avaliar este endométrio e coletar material para anatomia
patológica.
Alternativa C: Incorreto. Pode tratar-se de hiperplasia endometrial atípica ou mesmo
neoplasia endometrial, não cabendo conduta expectante.
Alternativa D: Incorreto. Vide alternativa C.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadca443
40d20011fb2e36/documento/5e5d5d29a9b13c001c8d15d0
__________________________________________________________________________________________
33) Paciente, G3PN2A0, IG: 26 semanas, realizou a 1ª sorologia para Toxoplasmose
tardiamente, com resultado IgG e IgM positivos, tendo sido prescrita Espiramicina. Foi
encaminhada para realização de amniocentese, com resultado negativo para pesquisa de
infecção fetal. Diante desses resultados, qual a conduta adequada?

a) Suspender o uso da Espiramicina.
b) Realizar teste de avidez de IgG.
c) Iniciar uso de Pirimetamina, Sulfadiazina e Ácido Folínico.
d) Manter o uso da Espiramicina até o parto.

COMENTÁRIO: O problema da toxoplasmose está na infecção aguda adquirida durante a
gravidez. A infecção aguda em mulheres grávidas passa despercebida em cerca de 90%
dos casos e incidência da infecção fetal está relacionada com a idade gestacional:
quanto mais precoce é a infecção materna, maior sua gravidade para o feto;
inversamente, a gravidade diminui à medida que a infecção é mais tardia.
O diagnóstico se faz através da solicitação da sorologia pelo método ELISA (IgG e IgM) para
Toxoplasmose. Com IgG e IgM positivos, a gestante deve ser considerada como
potencialmente infectada e a espiramicina iniciada na dose de 3,0g/dia. Caso não haja
sorologia prévia e gestação <16 semanas, deve ser solicitado o teste de avidez. Se
gestação >16 semanas, indica-se a pesquisa de infecção fetal, por meio de PCR em líquido
amniótico. Diante de resultado do PCR (-) a espiramicina deverá ser mantida até o final da
gestação.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadca44340d20011fb2e36/documento/5e5d5d29a9b13c001c8d15d0
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadca44340d20011fb2e36/documento/5e5d5d29a9b13c001c8d15d0
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadca44340d20011fb2e36/documento/5e5d5d29a9b13c001c8d15d0


Alternativa A: Incorreto. Não temos como afastar infecção aguda. A espiramicina trata a
placenta, sendo necessário mantê-la.
Alternativa B: Incorreto. O teste de avidez só nos traz informações modificadoras de conduta
se realizado até a 16ª semana no máximo.
Alternativa C: Incorreto. Estas drogas seriam utilizadas se a infecção fetal fosse confirmada.
Alternativa D: Correto! Como não temos meios de saber o momento da infecção aguda, é
necessário o tratamento da placenta com espiramicina até o parto.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4a7a6
bf9b0013cbede6/video/5daa88aa6cf8080026b2c32a
__________________________________________________________________________________________
34) Alana, G1PN1A0, IG: 25 semanas e 4 dias, realizou TOTG (teste de tolerância oral à
glicose) com 75g de Dextrosol, e apresentou os seguintes resultados: jejum=130mg%,
1h=184mg% e 2h=150mg%. Baseado nos resultados desse exame, qual o diagnóstico da
paciente?

a) Diabetes gestacional.
b) Pré-diabetes.
c) Resistência à insulina.
d) Diabetes pré-gestacional.
e) Valores normais.

COMENTÁRIO: Para responder corretamente à essa questão é necessário recordar os pontos
de corte do TOTG: 92, 180 e 153 respectivamente para jejum, uma e duas horas pós teste. O
aluno despreparado, iria direto na alternativa A ("diabetes gestacional, pois superou os
valores de jejum e uma hora pós!"). Porém, para acertar essa questão é necessário
lembrarmos que uma glicemia de jejum ≥ 126mg/dL configura, em qualquer ponto da
gestação, o diagnóstico de diabetes melito pré-gestacional - ou seja, a gestante possui DM
prévio.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa87b243
40d20011fb267e/documento/5fd1c758803505001c762d10
__________________________________________________________________________________________
35) Ao realizar toque vaginal em gestante de termo em franco trabalho de parto, com
dilatação total, o obstetra notou feto em apresentação cefálica fletida, com seu vértice
localizado em nível das espinhas ciáticas e com seu ponto de referência voltado na direção
da eminência iliopectínea esquerda da bacia materna. Com base nessa situação
hipotética, espera-se, no mecanismo de parto, rotação interna de

a) 45 graus, em sentido anti-horário.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4a7a6bf9b0013cbede6/video/5daa88aa6cf8080026b2c32a
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4a7a6bf9b0013cbede6/video/5daa88aa6cf8080026b2c32a
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa87b24340d20011fb267e/documento/5fd1c758803505001c762d10
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa87b24340d20011fb267e/documento/5fd1c758803505001c762d10


b) 45 graus, em sentido horário.
c) 90 graus, em sentido anti-horário.
d) 135 graus, em sentido horário.
e) 135 graus, em sentido anti-horário.

COMENTÁRIO: Questão que aborda o mecanismo do parto e requer total atenção para sua
resolução. Primeiramente, precisamos identificar a variedade de posição do feto: ele está
fletido, com o ponto de referência (nesse caso, lambda) voltado para a eminência
ileopectínea esquerda. Essa estrutura é anterior: por isso, a variedade de posição descrita é
a occipito esquerda anterior (OEA). Durante o movimento de rotação interna, o feto
costuma se deslocar para a variedade occipito-púbica (OP). Como o feto descrito está em
OEA, deve rotacionar 45 graus para chegar a OP, em sentido anti-horário.

LINKS RECOMENDADOS:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef851020f
9900112f16f2/video/5fab6945318fa0001c31673b
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef851020f
9900112f16f2/documento/5deef838a0f3de0027a0677a
__________________________________________________________________________________________
36) Uma paciente de 26 anos de idade, previamente hígida, compareceu à consulta
ginecológica com queixa de que, há uma semana, apresenta secreção vaginal
amarelo-esverdeada, abundante, bolhosa, com cheiro ruim e associada à disúria e
dispareunia. Informa relações sexuais desprotegidas com parceiro novo há duas semanas.
Com base nos sintomas, o diagnóstico etiológico mais provável é de:

a) Candidíase.
b) HPV.
c) Tricomoníase.
d) Vaginose bacteriana.

COMENTÁRIO: De maneira geral, as vulvovaginites são representadas por três patologias
principais: candidíase (Candida sp.), tricomoníase (Trichomonas sp.) e vaginose bacteriana
– flora polimicrobiana com predomínio de Gardnerella vaginalis. Delas, a mais comum,
atualmente, é a vaginose bacteriana, que corresponde a 40 a 50% das infecções vaginais,
seguida da candidíase. A tricomoníase, por sua vez, é a única globalmente aceita como IST,
tornando obrigatório o tratamento do parceiro sexual. Esta recebe maior atenção em razão
da possibilidade de coinfecção com outras ISTs, especialmente HIV/AIDS e sífilis. Outras
causas de vulvovaginite são vaginose citolítica, vaginite atrófica, vaginite inflamatória e
vaginite por corpo estranho.
Alternativa A: INCORRETA. Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina
causada por Candida albicans em 80 a 92% dos casos e, em outras espécies, em 8 a 20%
dos casos. Estima-se que cerca de 75% das mulheres tenham pelo menos um episódio de

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef851020f9900112f16f2/video/5fab6945318fa0001c31673b
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef851020f9900112f16f2/video/5fab6945318fa0001c31673b
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef851020f9900112f16f2/documento/5deef838a0f3de0027a0677a
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef851020f9900112f16f2/documento/5deef838a0f3de0027a0677a


candidíase vulvovaginal durante a vida. Prurido vaginal, corrimento vaginal tipo queijo
cottage, branco, grumoso, inodoro. Pode haver dispareunia, queimação vulvar e irritação,
disúria externa ou terminal (ao final da micção) e prurido vulvar. As manifestações
intensificam-se no período pré-menstrual. Ao exame clínico, observam-se eritema e edema
da pele dos lábios e vulvar, com possíveis fissuras e maceração da vulva, bem como
corrimento esbranquiçado e aderido à mucosa, vagina eritematosa, colo do útero sem
alterações, pH vaginal ácido (< 4,5), teste de aminas negativo e exame microscópico com
evidência de elementos fúngicos. O colo uterino e a vagina podem estar recobertos por
placas brancas, aderidas à mucosa. Lembrando que se trata de uma vulvovaginite, ou seja,
há processo inflamatório com sinais flogísticos na vulva e na vagina.
Alternativa B: INCORRETA. A infecção pelo HPV é tipicamente assintomática (sem sintomas)
na maioria das pessoas. Em alguns casos, o HPV pode ficar latente de meses a anos, sem
manifestar sinais (verrugas na região genital e no ânus visíveis a olho nu), ou apresentar
manifestações subclínicas (não visíveis a olho nu).
Alternativa C: CORRETA. A vaginite por Trichomonas é causada pelo parasito Trichomonas
vaginalis, flagelado e transmitido sexualmente. Trata-se da IST não viral mais comum no
mundo. Corrimento vaginal abundante, verde-amarelado e bolhoso, que pode estar
acompanhado de irritação vulvar, prurido, dispareunia superficial, dor pélvica e sintomas
urinários – disúria e polaciúria. A leucorreia pode ser fétida. Outra característica
possivelmente presente é a colpite tigroide – colo “em morango” ou “em framboesa”. Os
sintomas costumam se intensificar no período pós-menstrual. Observa-se, à microscopia das
secreções – exame a fresco –, Trichomonas móvel e números aumentados de leucócitos,
além de teste de aminas positivo.
Alternativa D: INCORRETA. A vaginose bacteriana decorre de alteração na microbiota
bacteriana vaginal normal que resulta na perda de lactobacilos e aumento de 100 a 1.000
vezes na concentração de anaeróbios. A principal bactéria anaeróbia a proliferar é a
Gardnerella vaginalis. A queixa clínica envolve corrimento vaginal homogêneo, fino,
branco-acinzentado, às vezes com microbolhas, não aderente à parede vaginal, de odor
fétido (peixe podre) que se exacerba após o coito e durante a menstruação. Em regra, a
vagina não se encontra eritematosa, e o exame do colo uterino não apresenta
anormalidades. É importante ressaltar que não é cervicite, logo não há corrimento pelo
orifício externo do colo. O corrimento é vaginal, apenas.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daaddb343
40d20011fb2e39/documento/5ebc0331f028d9001cd8fd11
__________________________________________________________________________________________
37) A mola hidatiforme é uma complicação da gravidez com potencial para evolução para
doença com comportamento maligno. O tratamento consiste no vácuo-aspiração do
conteúdo uterino seguido do acompanhamento clínico cujo objetivo mais importante
consiste em detectar precocemente os casos que apresentem persistência da doença.
Sobre o seguimento da mola hidatiforme é incorreto afirmar:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daaddb34340d20011fb2e39/documento/5ebc0331f028d9001cd8fd11
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daaddb34340d20011fb2e39/documento/5ebc0331f028d9001cd8fd11
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daaddb34340d20011fb2e39/documento/5ebc0331f028d9001cd8fd11


a) Dosagem semanal de β-hCG até que haja três dosagens consecutivas negativas.
b) Seguimento com dosagens mensais de β-hCG durante 2 anos
c) Para os casos com evolução espontânea, o seguimento por seis meses após a
negativação das dosagens de β-hCG é considerado adequado.
d) Resolução próxima ao termo com esvaziamento tardio implica em pior prognóstico.

COMENTÁRIO: A Mola Hidatiforme é a forma de apresentação benigna da Doença
Trofoblástica Gestacional, caracterizada pela proliferação anormal trofoblástica. Em geral,
apresenta-se clinicamente com sangramento vaginal e útero amolecido, e possui diversas
possibilidades de complicação. O controle pós-molar é importante, pois principalmente a
Mola Hidatiforme Completa, apresenta chance de complicações, como a doença
pós-molar/neoplasia, além do maior risco considerável de desenvolvimento em gestações
futuras.
Alternativa A: CORRETA. O controle pós-molar é feito pela dosagem de beta HCG.
Inicialmente, é feito 3 dosagens semanais consecutivas, se todas forem normais, isto é,
inferiores a 5 mUI/mL, seguir para acompanhamento mensal.
Alternativa B: INCORRETA. Após as 3 dosagens semanais consecutivas inferiores a 5 mUI/mL,
segue-se para o acompanhamento mensal: quando há involução espontânea da doença,
é considerado cura se houver 6 dosagens mensais consecutivas com manutenção dos
níveis normais de beta HCG. Nos casos de neoplasia trofoblástica gestacional, o
acompanhamento deve ser feito por 12 meses.
Alternativa C: CORRETA. vide Alternativa B.
Alternativa D: CORRETA. A Mola Hidatiforme é a forma de apresentação benigna da
Doença Trofoblástica Gestacional, mas o diagnóstico tardio está mais relacionado ao
desenvolvimento de malignidades, como o coriocarcinoma e o tumor trofoblástico
gestacional. Deve ser suspeitada principalmente nos casos em que os níveis de hCG não
apresentarem regressão/negativação ou mesmo se elevarem.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4dca6
bf9b0013cbede7/documento/5ea195ce122cbe001c9c9151
__________________________________________________________________________________________
38) Com relação ao rastreamento do câncer de mama pelo Ministério da Saúde, podemos
afirmar:

a) Deve ser iniciado aos 35 anos.
b) Deve ser incentivado o autoexame das mamas.
c) Deve ser feita anualmente após os 40 anos.
d) Deve ser feita bianualmente após os 50 anos.
e) Não é um exame de rastreio.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4dca6bf9b0013cbede7/documento/5ea195ce122cbe001c9c9151
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4dca6bf9b0013cbede7/documento/5ea195ce122cbe001c9c9151
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef4dca6bf9b0013cbede7/documento/5ea195ce122cbe001c9c9151


COMENTÁRIO: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação
desordenada de células da mama. Há vários tipos de câncer de mama e, por isso, a
doença pode evoluir de diferentes formas: alguns tipos têm desenvolvimento rápido,
enquanto outros são mais insidiosos. O câncer de mama também acomete homens, porém
é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia (FEBRASGO) recomendam a mamografia de rastreamento anual para as
mulheres a partir dos 40 anos de idade, visando ao diagnóstico precoce e a redução da
mortalidade. Tal medida difere das recomendações atuais do Ministério da Saúde, que
preconiza o rastreamento bianual, a partir dos 50 anos, excluindo dos programas de
rastreamento uma faixa importante da população (mulheres entre 40-49 anos), responsável
por cerca de 15-20% dos casos de câncer de mama. Atualmente não se recomenda o
autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres para rastreamento do
câncer de mama, visto que grandes estudos sobre o tema demonstraram baixa efetividade
e possíveis danos associados a essa prática.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd43
40d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4
__________________________________________________________________________________________
39) Mulher de 44 anos, nulípara, hipertensa bem controlada, com história pregressa de
trombose venosa profunda há 10 anos, deseja iniciar método contraceptivo. A conduta
MAIS ADEQUADA para essa paciente é:

a) informar que o DIU T de cobre está contraindicado.

b) esclarecer que não há necessidade de contracepção

c) prescrever contraceptivo oral de desogestrel.

d) prescrever contraceptivo vaginal de etonogestrel e etinilestradiol.

COMENTÁRIO: Questão aborda critérios de elegibilidade para anticoncepção. Paciente de
44 anos, nulípara, hipertensa e com história pregressa de trombose venosa profunda. Temos
aqui uma paciente com contraindicação para anticoncepção hormonal contendo
estrogênios, visto que apresenta a história pessoal de trombose venosa profunda e tem mais
de 35 anos e é hipertensa.
Métodos sem contraindicação para esta paciente incluem: DIU, SIU-LNG, pílula de
progesterona, preservativos diafragma
Alternativa A: INCORRETA. A paciente não tem contraindicação para uso do DIU de cobre
Alternativa B: INCORRETA. Paciente sexualmente ativa, sem desejo gestacional no
momento, há indicação de contracepção, desde que a paciente deseje fazê-la.
Alternativa C: CORRETA. Contraceptivos hormonais livres de estrogênio são uma opção
viável e sem contraindicação para essa paciente.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd4340d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd4340d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd4340d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4


Alternativa D: INCORRETA: A paciente tem contraindicação para uso de anel vaginal uma
vez que mesmo que via vaginal, há absorção hormonal, que contém estrogênio, que está
contraindicado neste caso.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daada9443
40d20011fb2e30/video/5e2718928cc801001eed8a6c
__________________________________________________________________________________________
40) Paciente de 45 anos de idade, com sangramento genital em grande quantidade, há 3
dias. Ao exame, encontra-se descorada, porém normotensa. O exame físico mostra
presença de grande quantidade de sangue e coágulos na vagina, sem lesões visíveis. A
ultrassonografia pélvica mostra útero e ovários normais. As medicações que podem
melhorar o sangramento genital nesse momento são

a) corticoides, anti-inflamatórios não hormonais ou contraceptivos injetáveis.

b) estrogênios, anti-inflamatórios ou antifibrinolíticos.

c) progesterona vaginal, análogos de GnRh, albumina endovenosa.

d) análogos de GnRH, contraceptivos hormonais de progestagênio ou combinados.

e) implante de progesterona, progesterona oral ou fibrinolíticos.

COMENTÁRIO: Paciente de 45 anos apresentando sangramento uterino anormal sem
alterações anatômicas, devemos pensar em um sangramento disfuncional, provavelmente
por anovulação. Lembre-se que em casos de sangramento agudo as condutas iniciais
devem envolver estabilização volêmica, dosagem de beta-HCG e hemograma e exame
especular para avaliação da origem do sangramento, além de outros exames à critério. Os
principais fármacos utilizados para controle do sangramento agudo são antifibrinolíticos
(ácido tranexâmico), anticoncepcionais orais conjugados, estrogênios e AINES.
Alternativa A: Incorreto, os corticóides não têm eficácia no controle do sangramento.
Alternativa B: Correto.
Alternativa C: Incorreto, a progesterona vaginal e a albumina não têm efeito. Os análogos
de GnRh podem ser utilizados em casos selecionados, para para controle a maior prazo,
não de forma aguda.
Alternativa D: Incorreto, os análogos de GnRh e a progesterona isolada, apesar de não
serem a primeira escolha, podem ser utilizados em casos selecionados, para para controle a
maior prazo, não de forma aguda.
Alternativa E: Incorreto, os progestágenos podem ser utilizados para controle de
sangramentos anovulatórios a maior prazo, mas têm ação inferior aos demais fármacos
citados no controle do sangramento agudo.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadca443
40d20011fb2e36/video/5daadc7675f1530028c33339
__________________________________________________________________________________________

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daada944340d20011fb2e30/video/5e2718928cc801001eed8a6c
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41) Mulher de 41 anos realizou sua primeira mamografia e levou-a ao ginecologista. O
exame apontou para um nódulo regular, arredondado com 0,6 cm no quadrante inferior
externo da mama direita – BI-RADS 3. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação e
a conduta corretas frente a esse achado.

a: Suspeita moderada de malignidade – repetir o exame mamográfico a cada 6 meses.

b: Grande suspeita de malignidade – realizar biópsia excisional.

c: Achado provavelmente benigno – repetir exames mamográficos anualmente.

d: Achado provavelmente benigno – repetir exame mamográfico a cada seis meses.

e: Suspeita moderada de malignidade – realizar biópsia excisional.

COMENTÁRIO: Indica-se biópsia de imediato em BI-RADS 4 ou 5. BI-RADS 1 e 2 é seguimento

habitual, BI-RADS 3 repete em seis meses.

Alternativa A: Incorreto. Se acha que é maligno, vai esperar por qual motivo novo exame?

Alternativas B e E: Incorretas. Não fazemos biópsias excisionais em casos suspeitos e sim core

biopsy.

Alternativa C: Incorreto. A repetição é semestral.

Alternativa D: Correto! Se houver mudança do padrão, biopsiaremos.

LINK RECOMENDADO:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd43

40d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4

__________________________________________________________________________________________
42) Paciente de 27 anos realizou no posto de saúde citologia oncótica com diagnóstico de

alterações compatíveis de lesão de alto grau (NIC III). Com esse diagnóstico, qual a

conduta a ser tomada?

a: Histerectomia total ampliada.

b: Conização clássica.

c: Conização por cirurgia de alta frequência (CAF.

d: Colposcopia com biópsia.

e: Conduta expectante, repetir exame em 6 meses.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd4340d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd4340d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4


COMENTÁRIO: Laudo citopatológico com lesão de alto grau indica como conduta inicial a

realização de colposcopia. Durante o exame colposcópico se faz necessário biopsiar

achados anormais, a fim de realizar o diagnóstico histopatológico. Com a confirmação

histopatológica de lesão de alto grau (NIC III) evoluir com a excisão dependendo do tipo de

zona de transformação encontrada.

Alternativa A: Errada. A histerectomia é uma opção de tratamento para o carcinoma de

colo uterino, especialmente para as pacientes com prole constituída e sem desejo de

gestar.

Alternativa B: Errada. Conização clássica é aquela realizada com bisturi frio, indicada após

estudo histológico dos achados na colposcopia e confirmação da lesão de alto grau.

Alternativa C: Errada. Conização cirúrgica de alta frequência é uma das opções a

conização clássica, possuindo as mesmas indicações desta.

Alternativa D: Correta. A biópsia é a conduta adequada durante o exame colposcópico

para prosseguir a investigação e diagnóstico de uma lesão de alto grau.

Alternativa E: Errada. É inaceitável a conduta expectante nesse caso.

LINK RECOMENDADO:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc5213

2ed4001119ef38/video/5daadc3475f1530028c33331

__________________________________________________________________________________________
43) Primigesta, 23 anos de idade, 35 semanas de gestação, passou a apresentar hipertensão

arterial desde a 26ª semana de gravidez, controlada com uso de metildopa, comparece a

consulta de pré-natal referindo cefaléia e visão turva. Nega hipertensão arterial antes da

gestação. Exame físico: pressão arterial= 170/ 110 mmHg. dinâmica uterina ausente, tônus

uterino normal, Batimentos cardíacos fetais= 125 bpm, colo uterino impérvio. Traz os

seguintes exames realizados há 1 dia: • Ultrassonografia obstétrica com doppler: peso fetal=

1500 g (percentil menor que 5), índice de líquido amniótico (ILA)= 4 cm, placenta grau III. •

Proteinúria de 24 horas= 1200 mg Com base no caso descrito acima é possível se obter as

seguintes impressões diagnósticas:

a: hipertensão arterial crônica, restrição do crescimento fetal e oligoâmnio.
b: pré-eclâmpsia, restrição do crescimento fetal e normohidrâmnio.
c: pré-eclâmpsia, peso esperado para a idade gestacional e oligoâmnio
d: iminência de eclâmpsia, restrição do crescimento fetal e oligoâmnio

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc52132ed4001119ef38/video/5daadc3475f1530028c33331
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc52132ed4001119ef38/video/5daadc3475f1530028c33331


e: iminência de eclâmpsia, restrição do crescimento fetal e normohidrâmnio.

COMENTÁRIO: A conduta mais premente é o sulfato de magnésio para prevenção de
eclâmpsia!
Alternativa A: Incorreta. A pressão arterial inicialmente se elevou após a 20a semana,
constituindo hipertensão gestacional no mínimo.
Alternativas B, C e D: Incorretas. Peso fetal estimado entre percentis 3 e 10 com alteração
de Doppler ou oligoâmnio indicam restrição de crescimento fetal!
Alternativa E: Correta! Pré-eclâmpsia com diversos sinais de gravidade: sintomas
neurológicos, PA sistólica >= 160, diastólica >= 110 mmHg, e restrição de crescimento fetal.

LINK RECOMENDADO:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa883e43

40d20011fb2680/video/5daa87ec6cf8080026b2c312

__________________________________________________________________________________________
44) Paciente, sexo feminino, 32 anos, GIAI (aos 16 anos), procura consulta ginecológica no

ambulatório do HCTCO/Unifeso encaminhado do posto de saúde relatando desejo de

engravidar sem sucesso há 2 anos. Casada há 3 anos com marido também sem filhos. Ciclos

menstruais regulares, duração de 4-5 dias. Nega comorbidades. Nega uso de

medicamentos. Nega vícios. Levando-se em conta a rotina básica de pesquisa de casal

infértil, quais exames deveriam ser solicitados para esta paciente e o parceiro:

a: citologia da descarga papilar.
b: Espermograma / FSH / LH / Estradiol / TSH / T4 livre / Prolactina / Histerossalpingografia
c: Ressonância magnética de pelve / Histerossonografia / Espermograma
d: Ressonância magnética de pelve e abdome / Histeroscopia / Espermograma
e: Ultrassonografia transvaginal / Histeroscopia / FSH / LH / TSH / T4 livre / Prolactina

COMENTÁRIO: Questão abordando a propedêutica do casal infértil. Primeiramente, lembre
que 25% das causas de infertilidade conjugal relacionam-se ao fator masculino, portanto é
importante solicitar um espermograma. Além disso, a propedêutica básica inclui:
ultrassonografia transvaginal (pesquisa de alterações na anatomia uterina),
histerossalpingografia (pesquisa de obstruções tubárias), se houver ciclos regulares, não há
necessidade de pesquisa da função ovulatória (hormônio anti-mulleriano, contagem de
folículos antrais). Outros exames são importantes para avaliar o status hormonal da paciente
e excluir causas não ginecológicas que possam estar interferindo na regularidade dos ciclos,
como o hipotireoidismo e a hiperprolactinemia.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa883e4340d20011fb2680/video/5daa87ec6cf8080026b2c312
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa883e4340d20011fb2680/video/5daa87ec6cf8080026b2c312


LINK RECOMENDADO:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc2d13

2ed4001119ef37/video/5daadbc375f1530028c33318

__________________________________________________________________________________________
45) Marina, 34 anos de idade, G3P2, com 36 semanas de idade gestacional, fez

acompanhamento regular com boa evolução, realizou o protocolo de assistência pré-natal

que visa reduzir desfechos materno-fetais desfavoráveis. Encontra-se em consulta de

pré-natal, assintomática. Refere boa movimentação fetal, nega perdas vaginais. Qual

exame deve ser solicitado nessa consulta, considerando o controle de potenciais desfechos

desfavoráveis, a evolução da gestação e a idade gestacional?

a: Sorologia para hepatite B
b: Sorologia para HIV
c: Tipagem sanguínea
d: Sorologia para sífilis
e: Pesquisa para Streptococo do grupo B

COMENTÁRIO: O swab retovaginal para pesquisa de S. agalactiae tem validade de 5
semanas, razão pela qual é coletado entre 35 e 37 semanas (para estar válido no termo!)
Alternativas A, B e D: Incorretas. Estes exames devem ser solicitados em outros momentos do
pré-natal.
Alternativa C: Incorreto. Deve ser solicitada na primeira consulta do pré-natal.
Alternativa E: Correto! Deve ser coletado entre 35 e 37 semanas de gestação.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa86f7132
ed4001119e7c4/video/5daa86506cf8080026b2c25f
__________________________________________________________________________________________
46) João, 63 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), refere dispneia

aos esforços, tais como subir escadas ou ladeiras. Apresentou um episódio de exacerbação

da doença no último ano, sem necessidade de internação. VEF1 (pós-broncodilatador) 63%.

A classificação da doença e o medicamento a ser prescrito são:

a) DPOC GOLD II A; broncodilatador de ação curta.
b) DPOC GOLD III B; beta2-agonista de ação longa.
c) DPOC GOLD I A; beta2-agonista de ação longa.
d) DPOC GOLD III A; broncodilatador curta ação.
e) DPOC GOLD III C; anticolinérgico de ação longa.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc2d132ed4001119ef37/video/5daadbc375f1530028c33318
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc2d132ed4001119ef37/video/5daadbc375f1530028c33318
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa86f7132ed4001119e7c4/video/5daa86506cf8080026b2c25f
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa86f7132ed4001119e7c4/video/5daa86506cf8080026b2c25f


COMENTÁRIO: Paciente com VEF1 pós broncodilatador entre 50-80% caracteriza um GOLD II.
A presença de um episódio de exacerbação no último ano, sem necessidade de
internação, em um paciente com sintomas de mMRC 1, o classifica como A. A terapia a ser
instituída é o uso de beta agonista inalatório de curta ação ou antimuscarínico de curta
ação.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaab43132ed4001119e9c7/5daaa94b13
2ed4001119e9c5/documento/5e5d5a3ba9b13c001c8d13e4
__________________________________________________________________________________________
47) Jovem de 22 anos procura Unidade Básica de Saúde após festas de final de ano por
quadro de diarreia aquosa, sem muco, pus ou sangue que se iniciou há 03 dias. Refere que
outros parentes também apresentaram sintomas semelhantes. Ao exame físico: regular
estado geral, normotenso, vigil, olhos encovados, mucosas secas, pulso palpável e tempo
de enchimento capilar < 3 seg. A conduta inicial para este paciente deve ser:

a) Permanecer na UBS para realizar a reidratação exclusivamente intravenosa e só liberá-lo
para domicílio com sintomáticos quando desaparecer os sinais de desidratação.
b) Ser encaminhado à Unidade de Urgência/Emergência mais próxima para realização de
exames laboratoriais e hidratação intravenosa vigorosa. Enquanto SAMU não chega, instituir
hidratação intravenosa NaCl 0,9% e Ringer Lactato na proporção 1:1.
c) Ser liberado para o domicílio com sintomáticos. Orientar procurar Unidade de Urgência/
Emergência se não houver melhora do quadro.
d) Permanecer na UBS e ser estimulado à reidratação oral com Soro de Reidratação Oral
(podendo ou não ser associada hidratação intravenosa) e só liberá-lo para domicílio com
sintomáticos quando desaparecer os sinais de desidratação.
e) Ser liberado para o domicílio com sintomáticos. Orientar retornar no acolhimento da UBS
se não houver melhora do quadro.

COMENTÁRIO: A diarreia é definida como 3 ou mais dejeções com consistência amolecida
por dia, entretanto qualquer mudança de padrão nos chama atenção em crianças
especialmente quando há presença de sangue ou muco nas fezes e desidratação. No caso
deste paciente, podemos dar o diagnóstico de desidratação com base nos achados do
exame físico (olhos encovados e mucosas secas) com a história de diarreia aquosa há 3
dias e iniciar o plano B de reidratação do Ministério da Saúde (paciente desidratado sem
sinais de gravidade), que consiste na administração de solução de reidratação oral na
unidade de saúde de acordo com a sede do paciente, de forma contínua (inicialmente
orienta-se 50-100 ml/kg para administração no período de 4-6 horas). Deve-se avaliar
constantemente o paciente buscando sinais de melhora ou piora do quadro clínico, com
possibilidade de administrar o soro por sonda nasogástrica ou pela via intravenosa. O
paciente pode receber alta quando os sinais de desidratação não estiveram presentes.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaab43132ed4001119e9c7/5daaa94b132ed4001119e9c5/documento/5e5d5a3ba9b13c001c8d13e4
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaab43132ed4001119e9c7/5daaa94b132ed4001119e9c5/documento/5e5d5a3ba9b13c001c8d13e4


Alternativa A: INCORRETA. A reposição por via intravenosa é reservada para casos de
desidratação grave, especialmente quando o paciente está comatoso ou não consegue
beber.
Alternativa B: INCORRETA. A terapia de reidratação oral pode ser realizada na própria UBS,
apenas sendo necessário o encaminhamento para unidade hospitalar caso a desidratação
evolua para desidratação grave.
Alternativa C: INCORRETA. Como o paciente se encaixa no grupo B e já tem o diagnóstico
de desidratação, a conduta recomendada é a reidratação por via oral em unidade de
saúde.
Alternativa D: CORRETA
Alternativa E: INCORRETA. Este paciente só pode ser liberado quando os sinais de
desidratação não estiverem mais presentes.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa9cd14340d20011fb2795/5daa9a89434
0d20011fb2791/documento/5ee7ce71da9e7a001c79914c
__________________________________________________________________________________________
48) Homem, 30 anos, atendido na Unidade de Pronto Atendimento com quadro de dengue
há 5 dias retorna elevação dos níveis de hematócrito. Sobre essa alteração laboratorial é
correto afirmar que:

a) É um componente esperado do quadro clínico.
b) É um alerta para falência circulatória.
c) É um achado laboratorial isolado e inespecífico.
d) É um sinal de recuperação nos casos graves de dengue.

COMENTÁRIO: É considerado caso suspeito de dengue todo paciente febril (febre alta, de
início abrupto), com duração de 2 a 7 dias, acompanhado de pelo menos dois dos
seguintes sintomas – náusea, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro
orbitária, petéquias, prova do laço positiva (≥ 20 petéquias em adultos e ≥ 10 em crianças)
ou leucopenia. Esta é a chamada fase febril. Entretanto, há uma fase, considerada crítica,
no qual deve-se atentar para os sinais de alerta: dor abdominal intensa e contínua, vômitos
persistentes, hipotensão postural, sonolência e/ou irritabilidade, hepatomegalia dolorosa,
hemorragias, queda de plaquetas, redução da diurese, aumento do hematócrito,
desconforto respiratório, sinal clínico de acúmulo de fluido (ascite, derrame pleural,
pericárdico), indicativos de piora do quadro clínico, com maior chance de evoluir com
complicações da doença, sendo a principal o choque.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa0b7e132ed4001119e520/5daa05e2132
ed4001119e516/documento/5e5d55720fc4c3001ce203cf
__________________________________________________________________________________________

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa9cd14340d20011fb2795/5daa9a894340d20011fb2791/documento/5ee7ce71da9e7a001c79914c
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa9cd14340d20011fb2795/5daa9a894340d20011fb2791/documento/5ee7ce71da9e7a001c79914c
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa0b7e132ed4001119e520/5daa05e2132ed4001119e516/documento/5e5d55720fc4c3001ce203cf
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa0b7e132ed4001119e520/5daa05e2132ed4001119e516/documento/5e5d55720fc4c3001ce203cf


49) Mulher, 37 anos, refere crises de zumbido em ouvido esquerdo nos últimos quatro anos,
evoluindo com perda auditiva leve e bilateral. Refere que nos últimos meses passou a cursar
com vertigem, náuseas, perda de equilíbrio, cefaleia e piora do zumbido e da perda
auditiva à esquerda. No momento da consulta referiu zumbido constante e surdez flutuante
à esquerda. Frente ao quadro clínico o diagnóstico mais provável é:

a) Vertigem central.
b) Enxaqueca.
c) Síndrome de Ménière.
d) Neurite vestibular.

COMENTÁRIO: A doença de Ménière ocorre mais comumente em adultos, manifestando se,
geralmente, em torno da 4ª década de vida. Pode ser definida como uma patologia do
labirinto membranoso, caracterizada por surdez, vertigem e, geralmente, zumbidos, e que
tem na distensão hidrópica do sistema endolinfático seu substrato patológico. O quadro
clínico característico dessa condição consiste em uma tríade de sintomas vestibulares,
auditivos e sensação de pressão aural, os quais, via de regra, ocorrem conjuntamente. Os
sintomas vestibulares consistem de crises paroxísticas de vertigem e os sintomas auditivos
incluem disacusia neurossensorial e zumbidos. A hipoacusia é, caracteristicamente, flutuante
e progressiva, acometendo inicialmente as baixas frequências. Para a paciente em
questão, portanto, a hipótese diagnóstica mais provável é a Síndrome de Ménière.
Alternativa A: INCORRETA: O encontro de sinais de envolvimento de estruturas centrais é
importante no diagnóstico de vertigem de origem central. O estabelecimento do tempo de
curso da perturbação pode sugerir sua causa, como infartos e hemorragias acometendo
estruturas do SNC.
Alternativa B: INCORRETA: Às vezes a migrânea acomete o sistema vestibular, podendo
causar tontura, sensibilidade ao movimento, ou desequilíbrio. Entretanto, o quadro clínico
de vertigem é acompanhado com sintomas da enxaqueca, como a dor pulsátil unilateral,
acompanha ou não de aura, dentre outros.
Alternativa C: CORRETA.
Alternativa D: INCORRETA: A neurite vestibular é uma vertigem rotatória aguda de duração
prolongada, desequilíbrio, tendência a nistagmo horizonto-rotatório para o lado, queda
para um dos lados, náuseas e vômitos. Entretanto, há ausência de sintomas auditivos.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaf71c4340d20011fb2fd8/5e04ebb7b722
1a0011192901/documento/5f17a73b8122b8001c935be3
__________________________________________________________________________________________
50) Mulher de 60 anos, portadora de fibrilação atrial, apresentou há 6 horas quadro súbito
de hemiplegia direita completa e afasia de expressão, evoluindo com sonolência e
tendência a desvio do olhar conjugado. Diante do caso, responda se a paciente é
candidata a trombólise venosa e qual a artéria cerebral envolvida:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaf71c4340d20011fb2fd8/5e04ebb7b7221a0011192901/documento/5f17a73b8122b8001c935be3
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaf71c4340d20011fb2fd8/5e04ebb7b7221a0011192901/documento/5f17a73b8122b8001c935be3


a) Sim; Artéria cerebral média direita.
b) Não; Artéria cerebelar posteroinferior direita.
c) Sim; Artéria cerebral média esquerda.
d) Não; Artéria cerebral anterior esquerda.
e) Não; Artéria cerebral média esquerda.

COMENTÁRIO: Estamos diante de uma paciente cardiopata (portadora de Fibrilação Atrial)
apresentando déficit motor súbito há 6 horas. Inicialmente é questionado se a paciente é
candidata à trombólise. Esta paciente não é uma candidata à trombólise porque a janela
atual de trombólise no Brasil é de 4,5h do início dos sintomas. A segunda pergunta é sobre a
provável artéria acometida. Vamos então a algumas explicações breves sobre a
correlação entre clínica e acometimento cerebral no AVC.
Alternativa A: INCORRETA. Inicialmente porque a paciente não é uma candidata à
trombólise, como discutido na dica do professor. Segundo, poderia se tratar da artéria
cerebral média, porém não da cerebral média direita. O déficit motor da paciente é a
direta e, como sabemos, os déficits motores de um lado correspondem a acometimento
cerebral contralateral.
Alternativa B: INCORRETA. Não existe artéria CEREBRAL posteroinferior. Existe artéria
CEREBRAL POSTERIOR ou CEREBELAR POSTEROINFERIOR.
Alternativa C: INCORRETA. A paciente não é candidata à trombólise.
Alternativa D: INCORRETA. Nos acometimentos de artéria cerebral anterior a sintomatologia
comum é a hemiparesia/plegia, apraxia contralateral e hemi-hipo/anestesia do membro
inferior contralateral ou paraparesia/plegia, com perda da sensibilidade nos membros
inferiores, apraxia da marcha, síndrome do lobo frontal (abulia ou mutismo acinético,
disfunção esfincteriana).
Alternativa E: CORRETA. A paciente não é uma candidata à trombólise e, de acordo com os
sintomas apresentados, é provável que haja acometimento de artéria cerebral média
esquerda. Essa artéria irriga territórios importantes no cérebro como como tálamo, gânglios
da base e cápsula interna através do seus ramos lenticuloestriados, o lobo frontal (córtex
motor piramidal, pré-motor, área do olhar conjugado, área de Broca), todo o lobo parietal
(área somatossensorial primária e associativa, área associativa geral dos giros supramarginal
e angular) e parte superior do lobo temporal (área de Wernicke).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaa73e4340d20011fb2817/5daaa53b132
ed4001119e979/documento/5daaa5285008ea002696bd2d
__________________________________________________________________________________________
51) Mulher, 50 anos, sem comorbidade, procura um psiquiatra queixando-se de sonolência
excessiva, ganho de peso e desânimo há 6 meses. Informa que não está conseguindo
cuidar da casa como antes, pois perdeu o prazer em realizar as atividades. O exame físico é
normal. Para diagnóstico diferencial você realiza os seguintes exames: TSH; 20 mU/L (0,5 - 5
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mU/L), T4L: 0.6 ng/dl (0,7 - 1,8 ng/dL), anti-TPO positivo, anti-TRAB positivo. US tireóide:
aumento difuso, com múltiplos nódulos. Qual o diagnóstico correto e o melhor manejo?

a) Hipotireoidismo subclinico e prescrição de Levotiroxina.
b) Depressão maior e prescrição de Sertralina.
c) Tireotoxicose e início de Beta-Bloqueador e Propiltiouracil.
d) Hipotireoidismo auto-imune (tireoidite de Hashimoto) e prescrição de Levotiroxina.
e) Depressão maior, iniciar Venlafaxina.

COMENTÁRIO: Temos uma paciente com TSH elevado, T4L baixo e anticorpos anti-TPO e
anti-Trab positivos. Dessa forma, temos um quadro clássico de hipotireoidismo autoimune
(presença de anti-TPO indica a presença de uma causa autoimune), sendo a etiologia mais
provável, a doença de Hashimoto, causa mais comum de hipotireoidismo em regiões com
deficiência de iodo, característica de mulheres mais velhas e mais comum no sexo feminino.
Clinicamente, os pacientes iniciam o quadro assintomáticos, com alterações laboratoriais,
até que desenvolvam sintomas de hipotireoidismo. O bócio de aspecto nodular na USG de
tireóide fortalece ainda mais o diagnóstico. O tratamento é feito com reposição de
hormônio tireoidiano por toda a vida (levotiroxina).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab3d64340d20011fb28a1/5daab05c434
0d20011fb289b/documento/5e5d5ba9a9b13c001c8d14bd
__________________________________________________________________________________________
52) Paciente masculino de 83 anos, é internado na enfermaria para tratamento de
pneumonia. Acompanhado pela geriatria devido a Déficit Cognitivo Leve. Evolui no terceiro
dia de internamento com desatenção, períodos de agitação e inversão do ciclo
sono-vigília. Sobre o diagnóstico do quadro neuropsiquiátrico, assinale a alternativa correta:

a) Acidente vascular encefálico é a causa mais provável, mesmo na ausência de déficit
neurológico focal.
b) O quadro de Delirium pode ser desencadeado pela infecção e o Déficit Cognitivo Leve,
além da idade, são fatores de risco.
c) Embora ele apresente, a perda de atenção não é característica comum do Delirium.
d) O tratamento medicamentoso é indicado principalmente em casos de Delirium
hipoativo.
e) Para melhora do quadro de Delirium deve-se retirar os familiares do quarto e restringir o
horário de visitas.

COMENTÁRIO: O delirium é a síndrome psiquiátrica mais comumente encontrada no hospital
geral. É um quadro de instalação aguda e marcado por ter flutuação do nível de
consciência. Pacientes com quadros demenciais, como o paciente da questão, estão sob
risco aumentado de desenvolver delirium. O distúrbio do ciclo sono-vigília é um sintoma

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab3d64340d20011fb28a1/5daab05c4340d20011fb289b/documento/5e5d5ba9a9b13c001c8d14bd
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inicial dessa síndrome que pode ter comprometimento de funções cognitivas e alteração
da atividade motora (hiper ou hipoatividade). O manejo do estado confusional baseia-se,
principalmente, no tratamento da doença de base e medidas não farmacológicas, como
tentar manter iluminação natural do quarto, familiares próximos, manter aparelhos auditivos,
óculos e próteses dentárias disponíveis.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5dab099c4340d20011fb314d/606dcbd0d22
77600131614e0/video/606dcbd02936f3001c619315
__________________________________________________________________________________________
53) Um paciente de 68 anos totalmente assintomático apresenta PA média de consultório=
170x100mmHg após 3 aferições, e vem em uso regular de enalapril 20 mg 12/12h +
hidroclorotiazida 25mg/dia + anlodipino 10mg/dia. Qual é a MELHOR conduta clínica?

A) encaminhar para a Unidade de Emergência mais próxima para a administração de
captopril 25mg sublingual (SL imediatamente + observação hospitalar)
B) encaminhar para a Unidade de Emergência mais próxima para administração de
clonidina 0,100mg SL + furosemida 20mg venoso + observação hospitalar
C) Solicitar MRPA (Monitorização Residencial de Pressão Arterial) e investigação de causas
secundárias caso confirme hipertensão resistente, além de associar losartana.
D) conferir a adesão ao tratamento + solicitar ECG + ecocardiograma e associar clonidina.
E) conferir a adesão ao tratamento + solicitar MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão
Arterial e, caso confirme hipertensão resistente verdadeira, associar espironolactona como
a 4ª droga.

COMENTÁRIO: A questão exige a diferenciação de Hipertensão Arterial (HA) do jaleco
branco e Hipertensão arterial resistente. A hipertensão arterial resistente é definida como a
falência em controlar a pressão arterial de consultório apesar do uso de 3 ou mais
anti-hipertensivos com diferentes mecanismos de ação, em doses plenas, incluindo um
diurético. Hipertensos resistentes apresentam três características distintas: níveis tensionais
mais elevados no momento do diagnóstico, mais lesões de órgãos-alvo e maior prevalência
de hipertensão arterial secundária. Os pacientes diagnosticados como HA do jaleco branco
devem ter sua medicação anti-hipertensiva mantida apesar dos altos níveis de PA de
consultório, enquanto os portadores de HAR verdadeira devem ter sua medicação ajustada
e iniciar investigação de hipertensão arterial secundária, em especial HA renovascular e
Hiperaldosteronismo primário.
Alternativa A: INCORRETA. O paciente está assintomático, logo não há indicação de
encaminhá-lo ao serviço de emergência.
Alternativa B: INCORRETA. Como já dito, paciente está assintomático. Além disso, a
furosemida é uma medicação usada para sintomas de congestão, não como
anti-hipertensivo.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5dab099c4340d20011fb314d/606dcbd0d2277600131614e0/video/606dcbd02936f3001c619315
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5dab099c4340d20011fb314d/606dcbd0d2277600131614e0/video/606dcbd02936f3001c619315


Alternativa C: INCORRETA. Nunca devemos associar um IECA (captopril) com um BRA
(losartana)
Alternativa D: INCORRETA. A clonidina não é a droga preferencial a ser introduzida neste
momento.
Alternativa E: CORRETA. É necessário confirmar a presença de HAR com a MAPA e conferir
adesão, caso confirme-se o diagnóstico, deve-se buscar causas secundárias e a droga de
escolha para esses casos é a espironolactona.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa042f4340d20011fb234c/5da9fe154340
d20011fb2345/documento/5efe37c4aa3e870021164eaa
__________________________________________________________________________________________
54) Uma mulher de trinta e dois anos de idade, com história de hipertensão arterial, reportou
ao médico que, havia cerca de 6 meses, apresentava quadro de rigidez matinal diária,
com duração aproximada de 1 hora e meia, associado à inflamação de três articulações
interfalangeanas proximais em mãos, bilateralmente, e presença de nódulos subcutâneos
em face extensora justa articular, tendo dosagem de PCR e VHS elevadas e radiografias das
articulações de mãos e punhos com erosões e descalcificações ósseas justa articulares.
Qual é o provável diagnóstico?

a) Osteoartrite
b) Artrite Reumatoide
c) Lúpus Eritematoso Sistêmico
d) Artrite por microcristais
e) Artrite reativa

COMENTÁRIO: Os critérios ACR-EULAR são utilizados para diagnóstico precoce da artrite
reumatóide, levando em conta quatro fatores: envolvimento articular, sorologia (FR ou anti
CCP), reagentes de fase aguda e duração dos sintomas.
Alternativa A: Incorreto, na osteoartrite a dor tem caráter mecânico, piorando com
movimento e no final do dia, sem rigidez matinal, sem alterações de marcadores
inflamatórios. Na radiografia, a característica mais comum é a redução do espaço articular.
Alternativa B: Correto, temos uma paciente com artrite há >6 semanas, de pequenas
articulações, com rigidez matinal, quadro muito sugestivo de artrite reumatóide. A descrição
dos nódulos reumatoides e erosões no exame radiológico indicam que a doença
provavelmente já está em fase tardia.
Alternativa C: Incorreto, no LES a artrite geralmente é simétrica, intermitente, não erosiva.
Alternativa D: Incorreto, na Artrite por microcristais os sintomas geralmente são agudos,
atingindo grandes articulações, sem alterações à radiografia.
Alternativa E: Incorreto, na Artrite reativa geralmente é aguda, oligoarticular assimétrica,
afetando grandes articulações. A radiografia tende a ser normal.
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LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac574132ed4001119eb4b/5daac01b43
40d20011fb29e4/video/5daabfcb75f1530028c3280c
__________________________________________________________________________________________
55) Menina de 5 anos de idade apresentando febre baixa intermitente, dor em membros
inferiores, palidez, dor articular, epistaxe leve e dificuldade para deambular há 4 semanas.
Ao exame físico, evidenciam-se equimoses em membros, petéquias disseminadas, mucosas
hipocoradas, linfadenomegalia cervical e inguinal e hepatoesplenomegalia. Qual exame é
importante como investigação inicial?

a) Coagulograma.
b) Coombs direto e indireto.
c) Pesquisa de anticorpo antiplaquetário.
d) Hemograma.
e) Fator reumatoide.

COMENTÁRIO: Temos uma paciente de 5 anos com quadro clínico muito compatível com
leucemia aguda, neoplasia mais comum na infância. Por mais que pensemos em já solicitar
exames mais elaborados como o mielograma, a investigação inicial possui como exame
muito importante o hemograma, que é mais simples, disponível e nos dá grandes indícios de
que se trata de uma anemia de fato, com achados de anemia normocítica e
normocrômica, redução de reticulócitos, leucocitose com blastos em porcentagens
variadas e redução de contagem de outros leucócitos, trombocitopenia <100.000/mm3.
Alternativa A: INCORRETA. O coagulograma só nos seria útil neste caso pela contagem de
plaquetas, que já consta no hemograma.
Alternativa B: INCORRETA. Coombs direto e indireto são úteis para a investigação de
anemias hemolíticas, cujo quadro clínico seria de icterícia, palidez, fadiga. Não haveria a
dor articular, a epistaxe, a linfadenomegalia ou os achados de equimoses e petéquias.
Alternativa C: INCORRETA. A pesquisa de anticorpo antiplaquetário caso suspeitássemos de
púrpura trombocitopênica idiopática, que é representada por plaquetopenia e mais nada,
associada a um quadro infeccioso prévio. A paciente poderia apresentar a palidez e a
epistaxe leve, mas a febre intermitente, a dor em membros, linfadenomegalia e
esplenomegalia não são compatíveis.
Alternativa D: CORRETA. Conforme a dica.
Alternativa E: INCORRETA. O fator reumatoide poderia ser solicitado caso suspeitássemos de
algo reumatológico, entretanto mesmo neste caso, o hemograma seria o exame mais
importante.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa10ef4340d20011fb2438/5daa10354340
d20011fb2435/video/5daa0edc6cf8080026b2a764
__________________________________________________________________________________________
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56) Um homem de 54 anos de idade, com antecedente de DM2 e IAM há cinco anos, faz
uso de AAS, atorvastatina e metformina em doses otimizadas. Há duas consultas no
ambulatório, vem apresentando aumento de HbA1C e glicemia de jejum, porém ainda sem
indicação para o uso de insulina. Considerando-se as comorbidades do paciente nessa
situação hipotética, os recentes estudos e as recomendações da Sociedade Brasileira de
Diabetes, é correto afirmar que a melhor opção farmacológica para associação à
terapêutica já realizada é composta por

a) glinidas.
b) sulfonilureias.
c) inibidores de SGLT-2.
d) inibidores das alfaglicosidases.
e) inibidores de DPP-4.

COMENTÁRIO: Nível de dificuldade: Fácil.
Dica do professor: Foi demonstrado que a empaglifozina (EMPAREG) e a canaglifozina
(CANVAS), da classe dos inibidores de SGLT-2, reduzem mortalidade, especialmente
relacionada à doença cardiovascular.
Alternativa A: As Glinidas agem através do aumento da liberação de insulina pelo pâncreas
com ação especialmente no controle glicêmico pós prandial. Além disso, podem levar a
ganho de peso e apresentam risco de hipoglicemia.
Alternativa B: Apesar de bastante eficazes (redução de glicada em torno de 1,5%),
acessíveis e consagradas, as sulfoniluréias são secretagogas, ou seja, levam a ganho de
peso (1-4kg) e tem risco de hipoglicemia que pode ser danoso no paciente cardiopata.
Além disso, a glimepirida e a Glibenclamida apresentam potencial prejuízo no
pré-condicionamento cardíaco.
Alternativa C: CORRETA. Além da redução da mortalidade, essa classe tem baixo risco de
hipoglicemia, tem potencial perda de peso e reduz a progressão da doença renal do DM
Alternativa D: A acarbose tem ação especialmente na glicemia pós prandial (sendo
administrada antes das refeições principais) e apresentam efeitos colaterais gastrointestinais,
relacionados à passagem de carboidratos não digeridos pelo cólon, que limitam seu uso.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab3d64340d20011fb28a1/6048bf0e7248
ef0011985153/video/5daaac0c75f1530028c32454
__________________________________________________________________________________________
57) Paciente masculino, 27 anos, chega à consulta relatando história com três dias de
evolução de dor torácica ventilatório-dependente à direita, irradiada para ombro D, tosse
produtiva purulenta e febre de até 38,7°C. Nega alergias, tabagismo ou outros problemas
de saúde. Ao exame físico apresenta-se em bom estado geral, com frequência respiratória
de 20 movimentos/minuto, frequência cardíaca de 118 batimentos/minuto, pressão arterial
de 110/80 mmHg, oximetria de pulso com saturação de O2 de 95% em ar ambiente.
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Ausculta pulmonar com diminuição do murmúrio vesicular e estertores à direita. A
radiografia de tórax evidencia área de consolidação em terço médio do campo pulmonar
direito, associado a derrame pleural ocupando o terço inferior desse mesmo campo
pulmonar. Assinale a alternativa com a conduta indicada.

a) Internação hospitalar para antibioticoterapia e toracocentese diagnóstica.
b) Drenagem de tórax em selo d’água pois trata-se de pneumonia necrotizante com
empiema.
c) Tomografia computadorizada de tórax e internação hospitalar pois trata-se de caso
altamente provável para COVID-19.
d) Internação com antibioticoterapia de amplo espectro e cobertura para germes
produtores de carbapenemase.
e) Tratamento ambulatorial com antibiótico beta-lactâmico associado a corticóide em
dose baixa e reavaliação em sete dias.

COMENTÁRIO: Paciente com tosse aguda, produtiva, associada a dor torácica e febre.
Sempre neste cenário você deve pensar primeiramente em algo infeccioso e ele te
confirma ao descrever a radiografia de tórax com consolidação (igual a pneumonia em
prova) e derrame pleural secundário.
Paciente com pneumonia e derrame pleural, entra no critério de COX (onde X é alterações
à radiografia, seja por múltiplas opacidades ou por sinais de complicações como derrame)
para internação hospitalar e, SEMPRE, quando o volume permitir, o derrame deve ser
puncionado!
Alternativa A: Correta. Paciente com indicação de internação hospitalar pelo exposta
acima, mas sem indicação pelo critério de CRB65. Na pneumonia devemos iniciar
antibioticoterapia e realizar a toracocentese diagnóstica para avaliar se derrame
parapneumônico complicado ou não.
Alternativa B: Incorreta. Sem descrição de imagem tomográfica para definir se há sinais de
pneumonia netrotizante (presença de lesão escavada com diâmetro menor que 2 cm). A
drenagem de tórax deve ser realizada somente se, na toracocentese, for drenado
imediatamente aspecto de pus (empiema) ou caso derrame de característica complicada.
Alternativa C: Incorreta. No contexto de pandemia, visto questão ser de 2021, pensar em
COVID em quadros pneumônicos pode fazer sentido, porém sabemos que COVID não gera
habitualmente consolidação unilobar e menos ainda quadro de derrame pleural. Aqui,
pneumonia bacteriana ainda é a principal hipótese.
Alternativa D: Incorreta. Paciente sem comorbidades prévias, vindo da comunidade, sem
uso de antibiótico recente ou qualquer outro contexto para iniciarmos com antibiótico de
amplo espectro. Aqui, ceftriaxona e macrolídeo são suficientes.
Alternativa E: Incorreta. Paciente não pode ser tratado ambulatorialmente devido a
presença do derrame pleural.

LINK RECOMENDADO:



https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaab43132ed4001119e9c7/5f6119a8caf
9830011207aa5/video/5f61194a5d6e76001c1e6b2e
__________________________________________________________________________________________
58) Homem de 55 anos, obeso, hipertenso, 2° PO de redução de fratura de quadril, vem
apresentando episódios de taquicardia ventricular noturna e relata incapacidade de
manter o sono durante a noite toda. A enfermagem relata que ele ronca alto (e está
piorando) durante o sono. Qual é a melhor recomendação imediata neste caso?

a) Prescrever um sedativo não- benzodiazepínico de liberação lenta ao deitar à noite.
b) Aumentar as doses de analgésicos opióides para melhor controle de dor.
c) Suplementação noturna de oxigênio via máscara de Venturi, ajustando a oferta de
oxigênio para manter a saturação de hemoglobina ( SpO2) acima de 92%.
d) Estudo eletrofisiológico intracardíaco.
e) Polissonografia e teste terapêutico com pressão positiva contínua na via aérea (CPAP).

COMENTÁRIO: Trata-se de um paciente masculino, obeso, hipertenso e com distúrbio do
sono. Há ainda relatos de que o paciente ronca muito alto e isso vem piorando. Como
agravante, o paciente apresenta episódios de taquicardia ventricular noturna. Diante do
perfil apresentado e da queixa relatada, é um quadro de apnéia obstrutiva do sono (SAOS).
A alteração fundamental na SAOS é o colabamento das vias aéreas superiores durante o
sono, com consequentes hipoxemia e hipercapnia, determinando um esforço respiratório
para reverter esse quadro. Isso leva ao despertar, durante o qual ocorrem as contrações
musculares que abrem a via aérea, seguindo-se um período de hiperventilação. O sono
retorna, e, com ele, o colabamento da via aérea, reiniciando o ciclo. Essa série de eventos
pode se repetir centenas de vezes durante a noite, com hipóxia acentuada e hipercapnia.
Queixas comuns desses pacientes incluem fadiga, hipersonolência diurna, muitas vezes com
relatos de acidentes de trânsito ou de trabalho em virtude da dificuldade para prestar
atenção, irritabilidade, diminuição da libido e impotência, além de cefaléia matutina
(relacionada à hipercapnia noturna e alterações na pressão e no fluxo sanguíneo cerebral).
Alternativa A: Incorreta. O uso de benzodiazepínicos resultaria em uma sedação mais
profunda, com piora da queda de língua e acentuação da obstrução.
Alternativa B: Incorreta. A dor, apesar de contribuir para o componente adrenérgico, não
parece ser o fator principal incriminado no quadro.
Alternativa C: Incorreta. A máscara de Venturi apenas aumentaria o aporte de O2 de forma
superficial, não bypassando a resistência imposta pela via aérea deste paciente.
Alternativa D: Incorreta. As arritmias ventriculares são decorrentes da hipóxia e estímulo
adrenérgico reflexo. Um estudo eletrofisiológico não iria eliminar a causa das arritmias, que
já está bem elucidada.
Alternativa E: Correta. Para diagnosticarmos a apnéia obstrutiva do sono, realizamos a
polissonografia e se positiva, instituímos prova terapêutica com CPAP. O CPAP é o
tratamento de escolha com o objetivo de melhorar sintomas e qualidade de vida.
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LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaa41d4340d20011fb27cf/5e04cb3fb722
1a001119286a/video/5e04ca753f5787001cff7ba4
__________________________________________________________________________________________
59) Um homem de 70 anos queixa-se de sangramento retal com o seu clínico geral há 2
semanas. Ele descreve sangue misturado às fezes, associado a uma alteração nos hábitos
intestinais normais, como aumento na frequência de evacuação. Ele também apresentou
dor abdominal no lado esquerdo e perda de peso de 10kg no último mês. Antes, ele se
sentia bem e não tinha história familiar de doença gastrointestinal. O exame físico do
abdome e o exame de toque retal estavam normais. Exame de sangue mostra uma anemia
hipocrômica e microcítica. A colonoscopia solicitada pelo clínico mostra um câncer
colorretal em cólon descendente. Com relação ao quadro acima, assinale a alternativa
correta:

a) Apenas 20% dos pacientes com câncer colorretal do lado direito estão anêmicos.
b) A modalidade de rastreamento mais amplamente investigada é o exame de sangue
oculto nas fezes.
c) A obesidade não proporciona um risco maior de evoluir para câncer de cólon que os
indivíduos de peso normal.
d) Na minoria dos casos, os cânceres colorretais surgem de pólipos adenomatosos
displásicos.
e) A cirurgia deverá ser realizada, mesmo quando os riscos forem maiores que os potenciais
benefícios.

COMENTÁRIO: O câncer colorretal é a quarta neoplasia mais comum no Brasil. O quadro
clínico é composto de: alteração no hábito intestinal, emagrecimento, hematoquezia, dor
abdominal e anemia. Um dos fatores mais importantes para diminuição da
morbimortalidade do câncer colorretal é o tempo de evolução da lesão. A incidência
aumenta acentuadamente aos 40-50 anos de idade. Em geral, a maioria dos casos ocorre
do lado esquerdo, com predomínio do reto e sigmóide.
Alternativa A:INCORRETA; A anemia está presente tanto quando ocorre do lado direito,
quanto do lado esquerdo. A diferença é que para que ocorra maior acometimento do lado
direito, demora mais, pois o cólon tem grande calibre, parede final, conteúdo líquido e a
obstrução se torna um evento tardio.
Alternativa B:CORRETA; O exame mais realizado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes,
pois dando positivo, é mandatória realização da colonoscopia.A colonoscopia é o exame
preferencial para diagnóstico da lesão.
Alternativa C:INCORRETA; Há comprovação de alta incidência de câncer colorretal
ingerem dietas pobres em fibras que são ricas em proteína animal, gordura e carboidratos
refinados.
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Alternativa D:INCORRETA; Na maioria dos casos o câncer surge da transformação dos
pólipos adenomatosos. Sendo destes, 20% com componente hereditário. Tem como fatores
predisponentes: colite ulcerativa crônica e doença de Crohn.
Alternativa E:INCORRETA. Quando a cirurgia curativa não for possível ou o paciente
apresentar risco cirúrgico inaceitável, pode-se indicar cirurgia paliativa, tendo como a
sobrevida média 7 meses.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daafc59132e
d4001119f14d/video/5daafc085008ea002696d7f9
__________________________________________________________________________________________
60) Adolescente fazendo curso de técnica veterinária, estagiava há dois meses em clínica
de pequenos animais. Há cinco semanas notou um ferimento pouco doloroso abaixo do
punho da mão esquerda com bordos elevados e nódulo subcutâneo 3 cm acima da lesão,
levemente doloroso à compressão. Três semanas após, o local acima também havia
ulcerado e dois outros nódulos haviam aparecido quase numa linha reta no seu braço, com
as mesmas características, seguidos de outros nódulos acima. Não houve febre, prurido ou
dor espontânea, apenas dor à compressão. O diagnóstico mais provável é

a) Esporotricose.
b) Psitacose.
c) Tuberculose cutânea.
d) Leishmaniose.
e) Impetigo bolhoso.

COMENTÁRIO: O enunciado descreve o quadro clínico de Esporotricose na forma
cutaneolinfática. Esta é uma infecção causada pelo Sporotrix schenckii. É adquirida pela
inoculação traumática desse agente que gera quadro localizado na pele e tecido celular
subcutâneo, mas que pode invadir o trato respiratório após aspiração do fungo,
provocando quadro sistêmico.É a forma mais comum de apresentação. Ocorre um nódulo
no local de inoculação, seguido de disseminação linfática deixando um “cordão”
ascendente de nódulos ao longo dos vasos linfáticos regionais. Pode haver ulceração nos
nódulos com eliminação de material purulento. Ocorre mais comumente nas áreas expostas
como membros superiores e inferiores e face.O diagnóstico baseia-se fundamentalmente no
isolamento do fungo a partir de um fragmento do tecido ou do exsudato da lesão.As formas
cutâneas podem ser tratadas fundamentalmente de duas formas. Pela solução saturada de
iodeto de potássio via oral, 5 gotas de 8/8h com as refeições. Aumentar diariamente a dose
em uma gota por tomada, conforme a tolerância do paciente, até dose máxima de 20
gotas de 8/8h (60 gotas/dia); e pelo itraconazol na dose de 100-200 mg/dia.As formas
extracutâneas devem ser tratadas preferencialmente com itraconazol na dose de 200-400
mg/dia ou nos casos mais graves, com anfotericina B lipossomal.
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