
RESOLUÇÃO SIMULADO INTERNATO

1) Lactente de onze meses apresenta quadro intermitente de distensão abdominal e
vômitos biliosos, associados a retardo no crescimento. Na história neonatal, apresentou
retardo na eliminação de mecônio, evoluindo com constipação crônica. Com base nas
informações acima, o diagnóstico mais provável para esse caso é:

a) Atresia de ânus
b) Má rotação intestinal
c) Constipação funcional
d) Doença de Hirschsprung
e) Colecistite aguda

COMENTÁRIO: A questão aborda a Doença de Hirschsprung. Trata-se de uma doença de
natureza esporádica autossômica recessiva ou autossômica dominante, caracterizada pelo
não desenvolvimento dos plexos nervosos de Meissner e Auerbach na parede intestinal
distal. A ausência desses plexos ocasiona a perda da inibição parassimpática, alterando o
relaxamento do segmento afetado. A ausência destes gânglios estende-se, em sentido
proximal (cranial), desde o ânus até distâncias variáveis no cólon, às vezes podendo atingir
o intestino delgado. Afeta 1:5.000 nascidos vivos, com uma predileção pelo sexo masculino
(4:1). Os sintomas podem iniciar-se ainda no período neonatal em bebês a termo, como
falha ou atraso na eliminação de mecônio, que normalmente acontece até 48 horas de
vida. Se não há passagem do conteúdo intestinal, ocorre dilatação das alças proximais, a
pressão intraluminal aumenta resultando em isquemia e deterioração da barreira mucosa,
criando um ambiente favorável para proliferação bacteriana (enterocolite necrosante é
uma complicação possível). Algumas crianças podem permitir a passagem do mecônio
através do cólon agangliônico, mas desenvolverão ao longo do tempo um quadro de
constipação crônica, com déficit de crescimento e desenvolvimento e dificuldade de
ganho ponderal. Ao exame físico estas crianças também apresentarão massa fecal
palpável no quadrante inferior esquerdo e região suprapúbica, mas de modo diferente do
que é verificado na constipação funcional, o toque retal revela uma “ampola vazia”. Além
disso, as fezes destas crianças são de pequeno volume, em fita ou caproicas.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5f3585cc57a22b0013dac89e/5f3584811efe
b70011f184ce/documento/5f618ec53cdfa4001de8a2e0
__________________________________________________________________________________________
2) Neonatologista está avaliando um recém nascido a termo, parto e pré-natal sem
intercorrências. Entretanto, com duas horas de vida apresenta cianose central importante,
sem dispneia, sem presença de sopros à ausculta cardíaca e pulsos normais em todos os
membros. Qual a cardiopatia mais provável?
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a) Atresia tricúspide.
b) Transposição simples de grandes artérias.
c) Tetralogia de Fallot.
d) Estenose valvar pulmonar moderada.
e) Dupla via de saída de ventrículo direito.

COMENTÁRIO: A questão nos apresenta um RN a termo, sem intercorrências no pré-natal
que com duas horas de vida apresentou cianose central importante, sem dispneia, à
ausculta cardíaca não apresentava sopro, os pulsos eram normais em todos os membros
logo devemos pensar que estamos diante de uma Transposição de Grandes Vasos (TGA). A
TGA é uma das principais cardiopatias cianóticas no período neonatal e tem como
característica uma topografia anormal da aorta, anterior e à direita em relação ao tronco
da pulmonar. A aorta sai do ventrículo direito e o tronco da pulmonar, do ventrículo
esquerdo. Existem duas circulações em paralelo. O retorno venoso sistêmico segue do AD
para o VD e então para a aorta. Independente deste trajeto, o sangue venoso pulmonar
que retorna ao AE vai ao VE, sendo ejetado nas artérias pulmonares. A idade de
aparecimento dos sintomas depende, em grande parte, da integridade do septo
interventricular. Se o septo estiver íntegro, a cianose surgirá nas primeiras horas de vida,
momento concomitante ao fechamento do canal arterial e redução da taxa de sangue
misturado. A primeira manifestação clínica costuma ser a cianose.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daae5814340d20011fb2eb3/5daae581132
ed4001119efbd/documento/5f17a3fcfdb832001cfdeafb
__________________________________________________________________________________________
3) Valentina, 10 meses, há 05 meses apresenta placas eritematosas e pruriginosas,
principalmente na face (exceto nariz e boca); no tronco e na região extensora dos
membros, exceto a região coberta pelas fraldas. O quadro apresenta-se com
exacerbações e remissões recorrentes. Com base nos dados, qual a principal hipótese
diagnóstica?

a) Escabiose
b) Prurigo estrófulo.
c) Dermatite atópica.
d) Hiperceratose epidermolítica.
e) Eritrodermia ictiosiforme congênita.

COMENTÁRIO: A questão traz um paciente com quadro clássico de Dermatite Atópica, um
processo inflamatório cutâneo crônico, pruriginoso e recorrente. Em cerca de 80% dos
pacientes são encontradas outras manifestações de atopia como rinite alérgica e asma. É
a principal causa de dermatite na infância e costuma se apresentar no primeiro ano de
vida, 85% até os cinco anos. As principais características são: prurido intenso à noite; xerose
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cutânea; lesões com mais de seis semanas, cursando com exacerbações e remissões e
liquenificação da pele. Durante a fase infantil, as lesões cutâneas se localizam
preferencialmente na face e poupam o maciço central, face extensora dos membros e
tronco. Entre os 8 e 10 meses de idade as lesões acometem predominantemente as regiões
extensoras dos membros, provavelmente pela fricção ocasionada pelo ato de engatinhar
ou mesmo se arrastar no chão.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa820f4340
d20011fb259b/documento/5daa820875f1530028c31886
__________________________________________________________________________________________
4) Paciente de 10 anos procura o pronto atendimento com história de febre há 6 horas,
cefaleia e vômitos. Ao exame físico, regular estado geral e febril, com petéquias esparsas
no corpo. A hipótese diagnóstica mais adequada é:

a) Púrpura Trombocitopênica Idiopática.
b) Púrpura de Henoch-Schonlein.
c) Meningite bacteriana.
d) Febre amarela.
e) Leptospirose.

COMENTÁRIO: A questão aborda o diagnóstico de Meningite Bacteriana, definida como a
infecção purulenta das meninges e do espaço subaracnóideo. Esta condição está
relacionada a uma intensa reação inflamatória no sistema nervoso central, que se
manifesta como rebaixamento do nível de consciência, convulsões, aumento da Pressão
Intracraniana (PIC) e eventos isquêmicos. O doente desenvolve febre alta, mal-estar geral,
cefaleia, vômitos, prostração e, eventualmente, agitação psicomotora. Dos 3 meses aos 18
anos, os micro-organismos mais frequentes passam a ser a Neisseria Meningitidis
(meningococo), o Streptococcus pneumoniae (pneumococo) e o Haemophilus influenzae
tipo b (Hib). Em 40 a 60% das meningites meningocócicas, um rash cutâneo hemorrágico,
marcado pelo surgimento de petéquias e equimoses disseminadas, pode ser encontrado
(consequência do dano endotelial nos capilares da derme pela “semeadura” local do
meningococo).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/603937096394
f10011b7db70/video/6039370a6d6f3f001cad0ee4
__________________________________________________________________________________________
5) Menina de 3 meses de idade foi atendida na urgência com quadro de febre, vômitos e
abaulamento de fontanela. Foi realizada imediatamente a coleta de líquor, com pleocitose
de 2.400 leucócitos/mm3, sendo 93% de polimorfonucleares, proteinorraquia de 90mg/dL e
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glicorraquia de 26mg/dL. Fez bacterioscopia, que evidenciou frequentes bacilos
Gram-negativos. Diante do exposto, o diagnóstico mais provável é:

a) Meningite por Mycobacterium tuberculosis.
b) Meningite por Mycoplasma pneumoniae.
c) Meningite por Haemophilus influenzae.
d) Meningite por Streptococcus pneumoniae.
e) Meningite por Escherichia coli.

COMENTÁRIO: A questão apresenta um quadro clínico de Meningite. Note que a idade do
lactente é muito importante para elucidar o agente etiológico responsável: dos 3 meses aos
18 anos, os microorganismos mais frequentes são a Neisseria meningitidis, o Streptococcus
pneumoniae e o Haemophilus influenzae tipo B. No passado era descrito um predomínio do
Hib sobre o meningococo, porém, devido à vacinação anti-Hib, a meningite por este
agente teve sua incidência bastante diminuída. Quanto ao quadro clínico, em crianças
pequenas, em particular nos lactentes, os sinais e sintomas de irritação meníngea podem
estar ausentes ou apresentar alterações inespecíficas, como choro intenso e persistente,
agitação e recusa alimentar. Logo, o limiar para a suspeição de meningite aguda em
crianças pequenas é baixo, não devendo-se hesitar quanto à realização de uma Punção
Lombar diagnóstica frente à mera possibilidade da doença. O líquor normal apresenta até
4 células/mm3, sendo constituído de linfócitos e monócitos. Em casos de meningite
bacteriana, a contagem celular é maior do que 500 células, com predomínio de neutrófilos
(> 70%). Os linfócitos e eosinófilos predominam nos casos subagudos e crônicos. Em
meningites bacterianas ocorre hipoglicorraquia, representada por glicose inferior a 40 mg/dl

LINK RECOMENDADO:
aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/603937096394f10011
b7db70/video/6039370a6d6f3f001cad0ee4
__________________________________________________________________________________________
6) Quétlin nasceu com 2300 g, apresentou icterícia nas primeiras horas de vida,
inadequadamente tratada, e cujo valor de bilirrubina indireta atingiu 25 mg/dl.
Provavelmente apresentará, como manifestação de encefalopatia crônica:

a) Hipotonia.
b) Anorexia.
c) Déficit auditivo.
d) Déficit cognitivo.
e) Manifestações piramidais.

COMENTÁRIO: A Encefalopatia Crônica Infantil não Progressiva (ECInP) é definida como
uma perturbação funcional do sistema nervoso central, sendo consequência de lesão
neurológica pré, peri ou pós-natal desenvolvida nos primeiros anos de vida. É extremamente
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importante ressaltar que a bilirrubina é a neurotoxina endógena mais comum e que causa
uma forma específica de paralisia cerebral por impregnação dos gânglios da base, de
nome Kernicterus. Bilirrubina total sérica acima de 25 mg/dl é associada a risco aumentado
de lesão neurológica. Fatores que acentuam o risco são aqueles relacionados a
prematuridade e infecções e a encefalopatia bilirrubínica aguda inclui mudanças de
estado mental, tônus e padrão de choro, recusa para sugar, ataques de cianose e
movimentos oculogíricos, com paralisia do olhar para cima e perda auditiva neurossensorial
sendo encontrados posteriormente. Em sua forma crônica manifesta-se com alterações de
tônus, distúrbio de movimento coreoatetótico e alterações perceptivas e sensoriais. Casos
brandos têm sido descritos como “disfunção neurológica induzida pela bilirrubina”. Logo, o
déficit auditivo é uma alteração com grande risco de estar presente nessa criança.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daae5814340d20011fb2eb3/5daae31c132
ed4001119efb4/video/5daae31775f1530028c33459
__________________________________________________________________________________________
7) Ao ser chamado para assistência ao recém-nascido em sala de parto, você é informado
de que a gestação é a termo, a mãe não tem patologia de base e o pré-natal consistiu em
cinco consultas. A idade gestacional é de 37 semanas e 6 dias, o trabalho de parto durou
cerca de 10 horas, as membranas acabaram de romper e o líquido amniótico é claro com
grumos. O período expulsivo foi demorado e o bebê nasceu em apneia. A conduta inicial
mais apropriada será:

a) colocar o recém-nascido em berço aquecido, realizar intubação orotraqueal e ventilar
com ambu e oxigênio a 100%.
b) colocar o recém-nascido em berço aquecido, aspirar vias aéreas, secar e estimular.
c) secar o recém-nascido e realizar estímulo tátil no colo da mãe, pois não há fatores
maternos de risco para complicação.
d) colocar o recém-nascido em berço aquecido, aspirar vias aéreas e ventilar com pressão
positiva
com ambu, máscara e oxigênio a 100%.
e) colocar o recém-nascido em berço aquecido, aspirar vias aéreas, secar e retirar campos
úmidos e ventilar com pressão positiva com ambu e máscara, inicialmente em ar ambiente.

COMENTÁRIO: Imediatamente após o nascimento, o bebê precisa de uma avaliação
rápida e direcionada para definir condutas que inclui fatores como: gestação a termo? -
Ausência de mecônio? - Respirando ou chorando? - Tônus muscular bom? Se a resposta é
sim a todas as perguntas, considera-se que o RN está com boa vitalidade e não necessita
de manobras de reanimação. Contudo, se a resposta for não para algumas dessas
perguntas, como no caso supracitado em que a criança nasceu em apneia, deve-se
indicar as medidas de reanimação neonatal de forma otimizada. Os passos incluem
colocar em berço aquecido (prover calor), posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar
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as vias aéreas e secar o bebê, retirando os campos úmidos. Como há apneia é essencial a
ventilação com pressão positiva com ambu e máscara, inicialmente em ar ambiente e
observar a evolução da criança. Os próximos passos serão determinados pela resposta da
mesma.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daae5814340d20011fb2eb3/5daae31f434
0d20011fb2ead/video/5daae31c75f1530028c33463
__________________________________________________________________________________________
8) Lactente, 5 meses de idade, nascido a termo, sem intercorrências neonatais, veio à
consulta de puericultura. O médico observa que a criança consegue rolar de decúbito
dorsal para ventral, segurar chocalho e depois levá-lo à boca e virar a cabeça para
localizar a fonte do som. Que outra habilidade é esperada para uma criança desta idade?

a) Imitar gestos como bater palma, dar tchau.
b) Apontar para brinquedo desejado.
c) Descobrir brinquedo sob um pano.
d) Interagir com a mãe, sorrindo e vocalizando.

COMENTÁRIO: Lactente de 5 meses que se apresenta com marcos adequados do
desenvolvimento para a sua faixa etária: rolar de decúbito dorsal para ventral, segurar
chocalho e depois levá-lo à boca (início em torno dos 4 meses) e virar a cabeça para
localizar a fonte do som (em torno dos 4 meses). A questão quer saber qual outra
habilidade seria esperada nessa idade.
Alternativa A: INCORRETA. Bater palmas e dar tchau é uma habilidade adquirida
geralmente em torno de 9 a 12 meses.
Alternativa B: INCORRETA. Apontar para objetos geralmente ocorre em torno dos 10 meses.
Alternativa C: INCORRETA. Descobrir brinquedos sob o pano requer o desenvolvimento da
noção de permanência, que geralmente ocorre em torno dos 9 aos 12 meses.
Alternativa D: CORRETA. Interagir com os pais com sorriso social ocorre em torno de 1 a 2
meses e a vocalização em torno dos 4 meses.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e20434
0d20011fb2592/video/5daa7e1d6cf8080026b2be36
__________________________________________________________________________________________
9) Adolescente de 13 anos está preocupado porque se considera muito baixinho. Sua altura
na consulta de hoje é de 145 cm (escore z entre –2 e –1) e era de 139 cm há 6 meses atrás
(escore z entre –2 e –1), está no estádio puberal G3P3. Sua estatura alvo, calculada com
base na altura dos seus pais, é de 175 cm. Frente a esses achados, a conduta deve ser
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a) expectante, já que apresenta crescimento considerado normal para a sua idade, sexo e
estádio puberal.
b) solicitar radiografia de idade óssea.
c) solicitar dosagem de hormônio de crescimento (GH e de hormônios tireoidianos.
d) realizar ressonância de crânio para descartar alterações hipofisárias.
e) encaminhar para o endocrinologista para investigação diagnóstica e terapêutica.

COMENTÁRIO: Questões de baixa estatura sempre assustam vocês nas provas, mas elas
podem sim ser fáceis se vocês souberem o passo a passo do que analisar. A primeira coisa
que devemos confirmar é se o paciente realmente apresenta baixa estatura, definida
como estatura para idade inferior ao escore Z -2 ou percentil 3. Em seguida temos que
confirmar que paciente apresenta proporções corporais adequada, ou seja com relação
MMSS/MMII normal (na maior parte das vezes as questões não vão nem mencionar isso,
referindo o exame físico apenas como normal, nesse caso consideramos que as proporções
são normais). Segue-se então a avaliação da velocidade de crescimento e para isso
precisamos de outra medida da estatura com intervalo de pelo menos 3 a 4 meses da
medida atual para que possamos estimar a velocidade de crescimento ao ano. A análise
da adequação da velocidade de crescimento deve ser feita em conjunto com a
avaliação do estadiamento puberal, já que crianças pré-púberes apresentam uma
velocidade de crescimento de 5 a 7 cm/ano e crianças que já estão no estirão puberal
crescem mais (meninas 8-9 cm/ano e meninos 10-11 cm/ano). A avaliação dos
antecedentes familiares também é importante, tanto para obtermos a estatura-alvo do
paciente quanto para conhecermos a idade de entrada na puberdade dos pais (o que nos
dá uma ideia da idade esperada da puberdade no paciente). Por fim, caso seja
necessário, o principal exame a ser solicitado na investigação de baixa estatura é o raio-X
de idade óssea.
Agora que você já sabe o passo a passo vamos avaliar o nosso paciente. É um adolescente
de 13 anos com altura atual entre escore Z -2 e -1. Ele tem diagnóstico de baixa estatura?
Não! Mas mesmo assim temos a medida da estatura de 6 meses atrás, o que nos permite
calcular uma velocidade de crescimento de 6 cm. Note que ele tem um estadiamento de
Tanner atual G3P3, ou seja, já está em puberdade, isso significa que a velocidade de
crescimento está baixa? Não necessariamente, pode ser que ele tenha acabado de atingir
o G3, que é quando espera-se que comece a aumentar a velocidade de crescimento até
atingir seu pico em G4, portanto ainda não podemos dizer que essa medida está alterada.
Por fim vemos que a estatura-alvo do paciente é normal, de 1,75m, o que nos confirma que
não há motivo para preocupação nesse momento. Sendo assim, não há necessidade de
investigação posterior e nem de realização de exames complementares para esse
paciente que apresenta crescimento considerado normal para a sua idade, sexo e estádio
puberal.

LINK RECOMENDADO:



https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e6a132
ed4001119e6e3/video/5daa7e6675f1530028c31782
__________________________________________________________________________________________
10) Pré-escolar de 4 anos é levado ao pronto socorro por apresentar quadro de febre baixa
associada a eritema de face, dando a aparência de ""face esbofetada"". Evoluiu
posteriormente com disseminação de rash para tronco e extremidades proximais,
demonstrando lesões de aspecto rendilhado. Qual é o agente etiológico relacionado ao
quadro?

a) Herpes vírus tipo 6
b) Parvovírus B19
c) Paramyxovírus
d) Coxsackie A
e) Vírus varicela-zóster

COMENTÁRIO: Toda vez que você estiver diante de uma questão de doença exantemática
com “face esbofeteada” você deve pensar em duas hipóteses diagnósticas: escarlatina e
eritema infeccioso. Para chegar ao diagnóstico correto devemos analisar os outros sintomas
que estão presentes, já que a escarlatina se acompanha de sintomas de faringite aguda
com língua em framboesa além de apresentar exantema micropapular em lixa com
acentuação nas regiões flexurais (linhas de Pastia), enquanto o eritema infeccioso se
apresenta com um exantema maculopapular rendilhado em tronco e membros. Sabendo
disso, você consegue chegar ao diagnóstico nesse caso de eritema infeccioso, uma
doença causada pelo parvovírus B19.
Alternativa A: INCORRETA. O herpes vírus tipo 6 é o agente etiológico do exantema súbito,
doença exantemática característica dos lactentes que se apresenta com febre alta por 3 a
5 dias seguida da resolução em crise da febre e aparecimento de um exantema
maculopapular róseo em tronco.
Alternativa B: CORRETA. Conforme dica do professor.
Alternativa C: INCORRETA. O Paramyxovírus é o agente etiológico do sarampo que se
apresenta com exantema maculopapular em tronco com duração de 7 dias e resolução
com descamação fina, acompanhado por sintomas de via aérea superior (tosse, coriza,
conjuntivite) e febre nos primeiros dias de doença.
Alternativa D: INCORRETA. O Coxsackievírus A é o agente etiológico da doença
mão-pé-boca, que se caracteriza por um exantema maculopapulovesicular restrito as
palmas das mãos e plantas dos pés, além de úlceras rasas em orofaringe. Também é uma
infecção característica dos lactentes.
Alternativa E: INCORRETA. A varicela se apresenta com um exantema
maculopapulovesicular polimórfico, com encontro em uma mesma área de pele de
máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas.

LINK RECOMENDADO:

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e6a132ed4001119e6e3/video/5daa7e6675f1530028c31782
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e6a132ed4001119e6e3/video/5daa7e6675f1530028c31782


https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa863e434
0d20011fb25a3/video/5daa85586cf8080026b2c1ce
__________________________________________________________________________________________
11) Adolescente do sexo feminino, com 14 anos de idade, está preocupada porque ainda
não teve menarca. Não tem antecedentes patológicos. Ao exame físico, está eutrófica,
com altura no escore-z entre 0 e +1, estadia- mento puberal (Tanner) M3 P4, sem outros
achados. A conduta indicada é:

a) realizar ultrassonografia pélvica e dosagem de estrógeno e FSH.]
b) solicitar idade óssea e dosagem de GH.
c) pedir ressonância magnética de crânio.
d) solicitar cariótipo para descartar síndrome de Turner.
e) tranquilizar a adolescente e reavaliar em 6 meses.

COMENTÁRIO: Estamos diante de uma paciente de 14 anos que ainda não teve a menarca,
cujo exame físico encontra-se normal, assim como seu estadiamento puberal.
Consideramos o diagnóstico de amenorreia primária em pacientes com ausência de
menstruação aos 15 anos quando há caracteres sexuais normais, como é o caso de nossa
paciente. Por este ponto apenas, já poderíamos tranquilizar a paciente e reavaliá-la
quando completar 15 anos caso ainda não tenha menstruado, entretanto, há um outro
fator tranquilizador: ela encontra-se em estágio M3 de mamas, e a menarca costuma
ocorrer quando atinge o estágio M4.
Alternativa A: INCORRETA. A evolução puberal da jovem encontra-se normal, logo, não há
necessidade de ultrassonografia e dosagens hormonais.
Alternativa B: INCORRETA. A paciente encontra-se com um desenvolvimento estatural
normal, não havendo motivos para a solicitação de idade óssea e dosagem de GH.
Alternativa C: INCORRETA. Deveríamos solicitar TC de crânio caso tivéssemos a suspeita de
doenças centrais que causam transtornos do desenvolvimento, entretanto, como já vimos,
o desenvolvimento da jovem está de acordo com o esperado.
Alternativa D: INCORRETA. Pacientes com síndrome de Turner apresentam, além de baixa
estatura, estereotipias como pescoço alado, baixa implantação de cabelos na nuca,
hipertelorismo mamário, o que não é compatível com nossa paciente.
Alternativa E: CORRETA. Conforme a dica.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e5a132
ed4001119e6e0/video/5daa7e3375f1530028c31708
__________________________________________________________________________________________
12) Mãe refere que há 16 dias atrás o seu filho de 8 meses, que é saudável, apresentou 03
dias de sintomas gastrointestinais como vômitos e diarreia, acompanhado de febre. Na
ocasião, procurou a UBS onde foi orientada a aumentar oferta liquida do lactente. Hoje, a
mãe retorna à UBS pois a diarreia persiste há 16 dias. Segundo a mãe, a diarreia é liquida,

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa863e4340d20011fb25a3/video/5daa85586cf8080026b2c1ce
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa863e4340d20011fb25a3/video/5daa85586cf8080026b2c1ce
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e5a132ed4001119e6e0/video/5daa7e3375f1530028c31708
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa7e5a132ed4001119e6e0/video/5daa7e3375f1530028c31708


volumosa e sem sangue. Ao exame, o paciente está hidratado, com distensão abdominal,
peristaltismo aumentado e importante assadura em área de fralda. Durante o exame,
eliminou fezes explosivas. Está em uso de fórmula láctea, frutas e sopa. Qual o diagnóstico
mais provável para explicar essa diarreia prolongada?

a) Alergia à proteína alimentar
b) Diarreia infecciosa por bactéria invasiva
c) Diarreia osmótica por provável intolerância à lactose
d) Diarreia secretória
e) Diarreia infecciosa devido a alimentos contaminados

COMENTÁRIO: A questão envolve investigação de possíveis causas de diarreia prolongada
ou persistente em lactantes. A diarreia prolongada é caracterizada pela persistência da
diarreia por um período de 14 ou mais dias. Sua ocorrência deriva de um desequilíbrio entre
o processo de absorção e secreção no trato gastrointestinal, podendo ter mecanismos de
origem secretória, osmótica, invasiva, por alteração da motilidade gastrointestinal, entre
outras. Para resolução da questão, é importante caracterizar a diarreia apresentada, que
se enquadra como uma diarreia prolongada (16 dias de duração), de aspecto líquido,
volumoso e sem sangue e com associação a febre, vômitos, peristaltismo aumentado e
importante assadura em área de fralda. Como informações adicionais, verifica-se a
alimentação do lactente (fórmula láctea, frutas e sopa), a manutenção dos sintomas frente
a orientação de aumento de oferta líquida, a ausência de sinais de desidratação no
lactente, bem como ocorrência de fezes explosivas ao exame. Dito isto, avalia-se as
alternativas seguintes.
Alternativa A: INCORRETA. O quadro descrito não é o mais sugestivo de diarreia por alergia
alimentar. Esse quadro geralmente apresenta-se com alimentos como leite de vaca, ovo,
soja, entre outros. Nessa situação de alergia alimentar é comum a ocorrência de
manifestações não só intestinais, como também cutâneas e respiratórias.
Alternativa B: INCORRETA. A diarreia invasiva apresenta-se como de caráter inflamatório
que pode ser causada por diferentes bactérias invasivas. A diarreia pode apresentar-se por
diferentes mecanismos de ação, a depender da interação da bactéria com o trato
gastrointestinal e dessa forma possuem um quadro clínico variável. A história descrita na
questão não é a mais compatível com esta alternativa.
Alternativa C: CORRETA. A presença de fezes líquidas, volumosas, com peristaltismo
aumentado, fezes explosivas e assadura em região de fralda sugerem um quadro de
diarreia osmótica. Na diarreia osmótica, ocorre transporte de líquidos para o lúmen intestinal
devido a presença de substâncias osmóticas não absorvidas pelo trato gastrointestinal. Tais
substâncias são representadas, por exemplo, por carboidratos dissacarídeos, como é o caso
da lactose. Na intolerância à lactose, ocorre uma insuficiência de lactase (enzima que
quebra a lactose em monossacarídeos, permitindo sua absorção gastrointestinal), de forma
que a lactose não é absorvida, acumulando-se e gerando o efeito osmótico causador da
diarreia. Além disso, esse dissacarídeo é fermentado por bactérias intestinais no lúmen



intestinal, provocando formação de ácidos e gases, provocando distensão abdominal e
levando a formação fecal de pH ácido, podendo causar assaduras na área da fralda.
Alternativa D: INCORRETA. A diarreia descrita na questão sugere um mecanismo osmótico e
não secretório. A diarreia secretória é caracterizada por um aumento da secreção de água
e eletrólitos no trato gastrointestinal levando ao aumento do volume fecal e desidratação.
Alternativa E: INCORRETA. O caso descrito, envolvendo uma diarreia persistente, não sugere
uma diarreia invasiva devido a alimentos contaminados.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84e3132
ed4001119e6f0/video/5f2035646e606a001d5ef9bc
__________________________________________________________________________________________
13) Uma criança de 3 anos é trazida ao pronto-socorro por ter ingerido, há cerca de 3 horas,
alguns medicamentos de sua avó, que tem hipertensão arterial, asma e diabete mellitus. A
criança é admitida no hospital com saturação arterial de 97%, frequência cardíaca de 45
bpm, pressão arterial de 60x35 mmHg, frequência respiratória de 18 mpm e glicemia capilar
de 250 g/dl. O mais provável medicamento envolvido na intoxicação desta criança é um:

a) Diurético.
b) Corticoide.
c) Bloqueador do canal de cálcio.
d) Inibidor da monoamina oxidase.
e) Hipoglicemiante oral.

COMENTÁRIO: Estamos diante de uma intoxicação exógena, uma das principais
emergência na pediatria. O enunciado nos conta que a criança estava na casa da avó
que utiliza medicamentos para hipertensão arterial, diabetes e asma e ao olharmos o
quadro clínico da criança: hipotensão, bradicardia podemos presumir que a criança ingeriu
bloqueadores de canal de cálcio. Os pacientes são manejados inicialmente como
qualquer outro com intoxicação aguda, e a prioridade inicial é a estabilização
hemodinâmica e respiratória. Os pacientes devem ser colocados em monitorização
cardiorrespiratória, a princípio em ambiente de sala de emergência. Após o início da
monitorização, deve-se obter um ECG de 12 derivações.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daad548132ed4001119ec55/5daad37b13
2ed4001119ec4f/video/5daad31975f1530028c32cfb
__________________________________________________________________________________________
14) Lactente de 50 dias de idade, sexo masculino, há 11 dias apresenta coriza, espirros e
tosse seca discreta. Nega febre. A tosse, no início, era discreta, mas foi piorando
progressivamente, principalmente à noite, com períodos de acessos e, algumas vezes,
cianose. Após alguns episódios de tosse, apresentava emëse e ficava com a fácies
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84e3132ed4001119e6f0/video/5f2035646e606a001d5ef9bc
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daad548132ed4001119ec55/5daad37b132ed4001119ec4f/video/5daad31975f1530028c32cfb
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daad548132ed4001119ec55/5daad37b132ed4001119ec4f/video/5daad31975f1530028c32cfb


avermelhadas. Passada a crise de tosse, a criança parece estar muito bem. As vacinas
estão em dia. Mãe adolescente, 18 anos, primigesta, pré-natal completo sem
intercorrências, parto cesáreo por escolha. Mora com os avós que estão com tosse seca há
3 semanas. Ao exame: obstrução nasal, FR = 50 irpm, com esforço após tosse. Ausculta com
roncos esparsos em ambos os pulmões. Sem outras alterações ao exame físico. A hipótese
diagnóstica e a conduta mais adequada são:

a) tuberculose pulmonar; coleta de suco gástrico para pesquisa de BAAR + radiografia de
tórax + tratamento dependendo dos resultados e notificação compulsória.
b) bronquiolite viral; nebulizações com oxigênio + beta-2-adrenérgico e prescrição para
nebulizações com solução salina por 5 dias, com retorno se apresentar sinais de piora.
c) infecção das vias aéreas superiores (IVAS); uso de soro fisiológico em narinas; retorno se
permanecer com febre pela possibilidade de Infecção por Mycoplasma pneumoniae
d) infecção pelo SARSCOV-2; realizar radiografia de tórax + azitromicina + Zinco + Vit D.
e) coqueluche; encaminhamento para coleta de material da nasofaringe +
Antibioticoterapia (azitromicina) com notificação da suspeita + internação.

COMENTÁRIO: Coqueluche é uma doença altamente contagiosa, que ocorre
principalmente em crianças e adolescentes, causada por bactérias Gram-negativas
Bordetella pertussis. Os sintomas são inicialmente os de uma ITRS inespecífica, seguidos de
tosse paroxística ou espasmódica que geralmente termina com inspiração prolongada,
forçada e estridente (respiração ruidosa). O diagnóstico é feito por cultura de nasofaringe,
PCR e testes sorológicos. O tratamento é feito com antibióticos macrolídios.
Alternativa A. INCORRETA. Na tuberculose tem-se febre vespertina/noturna presente e
persistente desde o início do quadro, que não aparece no caso.
Alternativa B. INCORRETA. Uma criança com bronquiolite tipicamente, apresenta nos meses
de inverno, quadro de febre e sintomas de infecção de vias aéreas superiores. Sintomas
incluem febre baixa, congestão nasal, rinorreia e após 2 a 4 dias ocorrem sintomas de
doença do trato respiratório inferior. Esses sintomas incluem tosse, taquipneia e aumento no
esforço respiratório manifestado por estridor, dilatação nasal, retração de musculaturas
intercostais e subcostais e supraclavicular. As crianças apresentam sintomas de
broncoespasmo e crepitações inspiratórias e sibilância expiratória podem ser ouvidos na
ausculta. Várias definições de bronquiolite foram propostas, mas o termo é geralmente
aplicado a um primeiro episódio de sibilância em lactentes com idade inferior a 24 meses
de idade. Apneia, especialmente em prematuros nos primeiros dois meses de vida, pode ser
uma manifestação precoce de bronquiolite. Os sintomas podem demorar a desaparecer; a
tosse, especialmente, desaparece em 15 dias em 50% dos pacientes e em 21 dias em 90%
dos casos. Como visto, no caso não há presença de febre, nem de sibilância. Além disso, é
uma doença que dificilmente acomete pessoas mais idosas.
Alternativa C. INCORRETA. A afirmativa da própria proposição é inválida, visto que não há
febre nos sintomas apresentados pelos pacientes em questão.



Alternativa D. INCORRETA. Os sintomas podem mimetizar quadro de COVID-19 nos adultos,
porém a ausência da febre, deixaria o quadro insuficiente, embora não o anule. Porém o
tratamento dessa patologia inclui apenas sintomáticos e não antibioticoterapia, como a
proposição apresenta.
Alternativa E. CORRETA. Coqueluche é uma doença altamente contagiosa, que ocorre
principalmente em crianças e adolescentes, causada por bactérias Gram-negativas
Bordetella pertussis. O período de incubação é de aproximadamente 7 a 14 dias (máximo
de 3 semanas). B. pertussis invade a mucosa respiratória, aumentando a secreção de muco,
que é inicialmente líquido e então torna-se viscoso e consistente. Doença não complicada
dura cerca de 6 a 10 semanas e consiste de 3 fases: A fase catarral se inicia de forma
insidiosa, geralmente com espirros, lacrimejamento ou outros sinais de coriza, anorexia,
apatia e uma incômoda tosse seca noturna que gradualmente se torna diurna. Pode haver
rouquidão. Febre é rara.
Após 10 a 14 dias, a fase paroxística se inicia com um aumento na gravidade e na
frequência da tosse. Crises repetidas ≥ 5 tosses fortes, rapidamente sucessivas, ocorrem
durante uma única expiração e são seguidos por estridor rápido à inspiração profunda.
Secreção viscosa copiosa pode ser expelida ou borbulhar nas narinas durante ou após os
paroxismos. Vômitos são característicos. Em lactentes, acessos sufocantes (com ou sem
cianose) podem ser mais comuns do que estridor.
Os sintomas diminuem quando se inicia a fase convalescente, geralmente dentro de 4
semanas após o início. A duração média da doença é de aproximadamente 7 semanas
(variando de 3 semanas a 3 meses ou mais). Tosse paroxística pode recorrer por meses,
geralmente induzida pelo trato respiratório ainda sensibilizado por uma irritação causada
por ITRS. Como descrito, o quadro apresentado é bem típico.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84d7434
0d20011fb25a1/video/5daa84d575f1530028c319c6
__________________________________________________________________________________________
15) Criança de 5 anos de idade é atendida com queixa de apresentar, 30 minutos após a
ingestão de alimentos, alterações cutâneas, com placas eritematosas elevadas,
acompanhadas de estridor laríngeo. O primeiro medicamento, dentre os abaixo, a ser
administrado para essa criança é

a) epinefrina intramuscular.
b) corticosteroide endovenoso.
c) nebulização com adrenalina.
d) vasopressina intranasal.
e) anti-histamínico endovenoso.

COMENTÁRIO: Nível de dificuldade: fácil. Dica do professor: estamos diante de uma criança
que apresentou manifestação cutânea e respiratória 30 minutos após a ingestão de um

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84d74340d20011fb25a1/video/5daa84d575f1530028c319c6
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5daa84d74340d20011fb25a1/video/5daa84d575f1530028c319c6


alimento não especificado pela questão. Diante de um quadro clínico como esse, devemos
sempre pensar na possibilidade de anafilaxia e a conduta deve ser tomada de forma
imediata, tendo em vista que a anafilaxia é uma urgência médica. Esse paciente fecha
critérios para o diagnóstico de anafilaxia porque apresentou um quadro clínico de início
agudo com envolvimento de pele e com comprometimento respiratório após exposição a
um fator desencadeante. A adrenalina é o medicamento de primeira linha no tratamento
da anafilaxia e deve ser administrada pura (sem diluição) na dose de 0,01 mg/kg no vasto
lateral da coxa. Outras medidas terapêuticas podem ser utilizadas mas são consideradas de
SEGUNDA linha (broncodilatadores inalatórios e expansão volêmica com soro fisiológico) ou
de terceira linha (anti-histamínicos H1, antagonistas H2, corticoides e vasopressores).
Perceba que a questão nos pergunta qual é o PRIMEIRO medicamento que deve ser
administrado para o nosso paciente, sendo assim, não nos restam dúvidas que a resposta
correta é a Adrenalina (ou Epinefrina) intramuscular.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac9b74340d20011fb2a8b/5e2715be45e
c820012c0f4e5/video/5e27152b8cc801001eed85f3
__________________________________________________________________________________________
16) Bombeiro, 33 anos, 70 kg, sofre queimaduras de 2º grau em 40% de sua superfície
corporal, durante um resgate. Ele chega ao Serviço Referenciado de Queimados 60 minutos
após a queimadura. O melhor esquema de reidratação venosa desse paciente, de acordo
com a regra de Parkland, será:

a) Ringer lactato, 467 ml/h durante as 24h.
b) Ringer lactato, 2800 ml durante as próximas 8 horas.
c) Ringer lactato, 2800 ml durante 24 horas.
d) Ringer lactato, 400 ml/h durante as próximas 7 horas.
e) Ringer lactato, 5600 ml/h nas próximas 24 horas.

COMENTÁRIO: A fórmula de Parkland a ser utilizada é 2 mL de Ringer Lactato x SCQ
(superfície corpórea queimada) x peso (kg). Nesse caso, temos um paciente com 40% de
SCQ. Logo, a equação fica sendo 2 x 40 x 70 = 5.600. Lembre-se que, do valor total (5.600),
metade (2.800) deve ser administrado nas primeiras 8h e metade nas 16h subsequentes.
Acontece que 60 minutos já se passaram, então a primeira metade deverá ser dividida por
7h, e não 8: 2.800/7 = 400. Portanto, o melhor esquema de reidratação deste paciente fica
sendo Ringer lactato, 400 ml/h durante as próximas 7 horas.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5dab000f132ed4001119f1d3/5dab000d132
ed4001119f1d1/documento/5ed5244a1a67b3001c53a003
__________________________________________________________________________________________
17) Paciente feminino, 83 anos, em uso de antidepressivo, com história recente de fratura de
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bacia, submetida à artrodese do quadril há 5 dias e uso de opioide para analgesia
pós-operatória. Evoluiu com distensão abdominal progressiva, pouco dolorosa, com
redução na eliminação de flatos e fezes. Realizou uma tomografia computadorizada do
abdome com contraste intravenoso, que evidenciou uma dilatação significante do ceco,
cólon ascendente e transverso sem sinais de obstrução mecânica intrínseca ou extrínseca e
sem evidências de isquemia intestinal. Trata-se de um provável caso denominado:

a) Hérnia de De Garengeot.
b) Síndrome Ogilvie.
c) Síndrome de Rapunzel.
d) Síndrome de Bouveret.
e) Síndrome de Trousseau.

COMENTÁRIO: Heneage Ogilvie, em 1948 descreveu pela primeira vez o que chamamos de
Síndrome de Ogilvie, também conhecida como pseudo-obstrução intestinal. Trata-se de
uma condição rara, que geralmente ocorre em pacientes hospitalizados. Caracteriza-se por
achados físicos e radiológicos iguais àqueles associados à obstrução mecânica dos cólons,
porém sem causa orgânica de distensão colônica, ou seja, é um diagnóstico de exclusão. A
teoria mais aceita para explicar a sua fisiopatologia refere-se à excessiva supressão
parassimpática, estimulação simpática ou ambas, que resultam em atonia do cólon. No
caso descrito, temos o relato de uso de medicamentos com ação anticolinérgica, como
opioides e antidepressivos tricíclicos.
Alternativa A: Incorreta. A hérnia de Garengeot é definida pela presença do apêndice
cecal herniado através do canal femoral.
Alternativa B: Correta. Vide dica do professor.
Alternativa C: Incorreta. A síndrome da Rapunzel é uma doença muito rara que se
manifesta pela presença de uma massa de cabelo no estômago ou intestino devido à
ingestão voluntária e compulsiva do próprio cabelo (tricofagia).
Alternativa D: Incorreta. A síndrome de Bouveret contempla o conjunto de sinais e sintomas
decorrentes da obstrução do estômago distal ou duodeno causada por grandes cálculos
biliares impactados. É uma condição rara, precedida pela formação de uma fístula que
permite a passagem do cálculo para o trato gastrointestinal. A maior causa deste tipo de
fístula é a perpetuação da inflamação crônica da vesícula biliar após a ocorrência de
colecistite aguda, por exemplo.
Alternativa E: Incorreta. A Síndrome de Trousseau é caracterizada por episódios de
tromboflebite migratória superficial recorrente com comprometimento de veias, tanto em
membros superiores quanto em membros inferiores, associados a adenocarcinomas do
trato gastrointestinal produtores de mucina (estômago, pâncreas e cólon), pulmão, mama,
ovário e próstata.



LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa9cd14340d20011fb2795/5f611344ae5b
0a001154f16c/documento/5fa21f4e846c320026bb36ce
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18) Paciente vítima de queda de 09 metros de altura chega ao pronto-socorro trazido pelo
SAMU com prancha e colar cervical. Durante a avaliação apresenta-se eupneico em ar
ambiente, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente. FC = 115 bpm; PA = 110/90
mmHg. Abdome doloroso à palpação e com presença de equimose em hipocôndrio
esquerdo. Com relação a esse paciente, assinale a alternativa correta:

a) A ausência de hipotensão arterial exclui a presença de sangramento com necessidade
de abordagem cirúrgica.
b) O paciente deverá ser submetido à laparotomia exploradora para avaliação do foco de
sangramento.
c) Em caso de necessidade de laparotomia, a incisão subcostal esquerda é uma boa
escolha.
d) Caso o paciente evolua com instabilidade hemodinâmica, ele não deve ser levado à
tomografia para investigação.

e) O trauma esplênico é uma provável causa da taquicardia desse paciente e a
esplenectomia deve ser indicada com urgência.

COMENTÁRIO: Quando falamos de um trauma abdominal, devemos nos lembrar que o
abdome é o principal foco de sangramento, podendo gerar um choque hipovolêmico. No
caso de nosso paciente, ele está levemente taquicárdico e com alterações de exame físico
(dor a palpação abdominal e presença de equimose em hipocôndrio esquerdo), podemos
pensar em sangramento abdominal, que pode ser diagnosticado pelo FAST, lavado
peritoneal diagnóstico ou TC de abdome.
Alternativa A: INCORRETA. Os primeiros parâmetros a se alterarem em caso de
sangramentos são as frequências respiratória e cardíaca, logo não podemos excluir
sangramento caso a PA não esteja alterada, pois ela pode estar dentro dos valores
esperados por mecanismos de compensação, como a própria taquicardia.
Alternativa B: INCORRETA. Devemos primeiramente ter a certeza de que há o sangramento
por meio dos exames citados na dica, e a conduta cirúrgica será tomada caso o paciente
se torne instável hemodinamicamente.
Alternativa C: INCORRETA. Em caso de laparotomia, a incisão realizada é a mediana
transumbilical, para que seja possível explorar toda a cavidade abdominal.
Alternativa D: CORRETA. A tomografia é um exame que só deve ser realizado em pacientes
estáveis hemodinamicamente.
Alternativa E: INCORRETA. O trauma esplênico realmente provável causa da taquicardia
desse paciente, entretanto, a esplenectomia só será indicada caso ele apresente
instabilidade hemodinâmica, haja sinais de peritonite franca ou lesões de grau > 3, que é
uma lesão > 3 cm e que envolve vasos trabeculares.
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LINK RECOMENDADO:
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19) Jogador de vôlei de 25 anos, sem comorbidades, apresentou durante o jogo dispneia
súbita e dor torácica. Foi levado pelo SAMU imediatamente ao pronto-socorro,
apresentando saturação de oxigênio de 80%, sem melhora com máscara de oxigênio. Ao
exame físico, taquicárdico e hipotenso, apresentava estase jugular e murmúrio vesicular
abolido à direita, com timpanismo à percussão do mesmo lado. Nesse caso, qual a hipótese
diagnóstica e a conduta corretas?

a) Tromboembolismo pulmonar - Angiotomografia e fibrinólise.
b) Pneumotórax espontâneo - TC de tórax e punção no 2º espaço intercostal direito.
c) Tromboembolismo pulmonar - Intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
d) Pneumotórax espontâneo - Punção de alívio no 5º espaço intercostal direito, linha axilar
média.
e) Pneumotórax espontâneo - Punção de alívio no 2º espaço intercostal direito.

COMENTÁRIO: Questão bem direta, que nos pede o tratamento imediato para a condição
relatada. Temos um paciente jovem, masculino, com queixa de dor torácica e dispneia
recentes. Ao exame, podemos identificar hipertimpanismo em hemitórax direito, além de
abolição dos murmúrios vesiculares, descrição que nos remete à presença de pneumotórax
espontâneo, condição na qual há entrada de ar na pleura, com consequente compressão
do pulmão. É mais comum em homens jovens, longilíneos. À radiografia, veríamos desvio da
traqueia para o lado oposto, além de hipertransparência no hemitórax acometido. No
trauma, o pneumotórax hipertensivo (isto é, capaz de causar repercussão hemodinâmica) é
uma das lesões ameaçadoras à vida descritas no ATLS e requer identificação pelo exame
físico ainda durante o atendimento inicial. O pneumotórax é tratado primeiramente através
de punção de alívio no quinto espaço intercostal, entre as linhas axilares anterior e média; o
tratamento definitivo consiste em drenagem em selo d'água. Se o pneumotórax
espontâneo for pequeno (< 3cm), pode ser realizada apenas observação. Vamos às
alternativas:
Alternativa A: INCORRETA. É um possível diagnóstico diferencial para dispneia e dor torácica
súbitas, mas não cursaria com as alterações pulmonares descritas ao exame físico.
Alternativa B: INCORRETA. A radiografia simples do tórax geralmente é o exame de escolha
como aliado para confirmação diagnóstica. Além disso, o local de punção está
equivocado.
Alternativa C: INCORRETA. Como dito, o TEP não condiz com achados do exame físico.
Alternativa D: CORRETA.
Alternativa E: INCORRETA. A recomendação atual é realizar punção de alívio no quinto
espaço intercostal ipsilateral.
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LINK RECOMENDADO:
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20) Paciente de 65 anos, sexo masculino, hipertenso controlado, chega ao pronto
atendimento acompanhado dos filhos com relato de 4 episódios de hematêmese
volumosa. Ao exame físico, encontra-se confuso, descorado 3+/4+, PA: 90x60 mmHg, FC:
125 bpm e sem alteração abdominal e torácica. Foram tomadas medidas clínicas iniciais
de ressuscitação volêmica e transfusão sanguínea, porém o paciente se mantém
taquicárdico e hipotenso. Diante desse caso, o paciente:

a) Deve ser levado para cirurgia de emergência.
b) Deve ser submetido à Endoscopia Digestiva Alta em até 24 horas.
c) Deve ser encaminhado para UTI e submetido à Endoscopia Digestiva Alta imediatamente
d) Deve ser encaminhado à UTI para observação por 24 horas antes de ser submetido a
exames invasivos.
e) É considerado de alto risco, então deve ser encaminhado à UTI, devendo-se passar
balão esofágico tipo Sengstaken-Blakemore e, após 24 horas, ser submetido à Endoscopia
Digestiva Alta.

COMENTÁRIO: O que fazer quando chegar o paciente com hemorragia digestiva alta?
Vejamos a abordagem inicial a seguir.
1. Inibidor de bomba de prótons (80 mg em bólus e manutenção de 40 mg de 12/12h)
2. Puncionar dois acessos calibrosos;
3. Coleta de exames (função hepática, eletrólitos, coagulograma e tipo sanguíneo);
4. Endoscopia Digestiva Alta, método diagnóstico de escolha na HDA e deve ser realizado
nas primeiras 24 horas do início do episódio hemorrágico, após a estabilização
hemodinâmica do paciente.
Alternativa A: INCORRETA. As indicações cirúrgicas são: Falha na 2ª intervenção por EDA;
Persistência da hemorragia com instabilidade hemodinâmica; hemotransfusão maior que a
volemia do paciente nas primeiras 24 horas; acima de 60 anos com comorbidades graves e
instabilidade; e úlceras que não são acessadas por EDA.
Alternativa B: INCORRETA. O paciente se manteve estável após medidas iniciais, neste caso,
a EDA deve ser feita o quanto antes.
Alternativa C: CORRETA. A EDA deve ser feita, em pacientes estáveis, o quanto antes, para
que a causa do sangramento seja controlada.
Alternativa D: INCORRETA. A EDA deve ser feita o quanto antes.
Alternativa E: INCORRETA. O balão e uma medida provisória que só deve ser feita se não
houver a possibilidade de realizar a EDA logo.
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21) Paciente feminina, 50 anos, apresenta quadro de pancreatite aguda biliar. Qual dos
seguintes achados representa o melhor fator preditivo da persistência de cálculos na via
biliar principal?

a) Presença de colédoco dilatado à admissão.
b) Elevação persistente da bilirrubina.
c) Persistência de níveis séricos de amilase aumentados.
d) Persistência de dor abdominal.
e) Lipase sérica à admissão superior a 1.000 u/l.

COMENTÁRIO: Essa questão aborda uma particularidade da pancreatite aguda: os
indicativos de persistência de cálculos nas vias biliares, nos casos de pancreatite aguda de
etiologia biliar.
Alternativa A: INCORRETO. A presença de colédoco dilatado durante a admissão é
sugestiva de que houve obstrução das vias biliares, no entanto não é o indicativo mais
fidedigno de que a obstrução é persistente.
Alternativa B: CORRETO. A persistência da elevação da bilirrubina é o principal indicativo da
persistência de cálculos obstruindo as vias biliares, principalmente quando são excluídas
outras causas de icterícia como hepatopatias crônicas.
Alternativa C: INCORRETO. A persistência da elevação da amilase é indicativa de
persistência do processo inflamatório no parênquima pancreático. Isso pode ocorrer pela
persistência de uma obstrução, mas diversas outras causas podem estar associadas à
persistência dessa elevação na ausência de persistência dos cálculos.
Alternativa D: INCORRETO. A persistência de dor abdominal pode ter diversas outras causas,
como a evolução com complicações locais como pseudo-cistos, não sendo parâmetro
fidedigno para indicar persistência de processo obstrutivo das vias biliares.
Alternativa E: INCORRETO. O valor da lipase na admissão não apresenta boa correlação
com a gravidade do quadro ou com a persistência de cálculos. É um parâmetro que
apresenta importância principalmente para estabelecimento do diagnóstico.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d10f5901
ac0018bc4547/documento/5e8e57685b87b50026d6c7aa
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22) Um senhor de 66 anos, previamente hígido, retorna ao ambulatório com resultado de
exames, solicitados por queixa de emagrecimento e alteração do hábito intestinal. A
colonoscopia mostra lesão ulcerovegetante em sigmoide, de 4 cm de extensão. A
tomografia de abdome mostra linfonodomegalia na região do tumor e metástase de 3 cm

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d1035901ac0018bc4546/documento/5dc9d0fe81e1b8001c4669b2
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d1035901ac0018bc4546/documento/5dc9d0fe81e1b8001c4669b2
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d10f5901ac0018bc4547/documento/5e8e57685b87b50026d6c7aa
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d10f5901ac0018bc4547/documento/5e8e57685b87b50026d6c7aa


em lobo esquerdo hepático. Não foram achadas outras alterações. Esse paciente deve ser
tratado com:

a) Intuito paliativo, com quimioterapia exclusiva.
b) Intuito paliativo, fazendo retossigmoidectomia sem linfadenectomia, seguida de
quimioterapia.
c) Intuito paliativo, indicando-se retossigmoidectomia sem linfadenectomia, além de
quimioterapia e radioterapia adjuvantes. A lesão hepática deve ser tratada com
embolização.
d) Intuito curativo, com quimioterapia pré-operatória, seguida de retossigmoidectomia com
linfadenectomia e hepatectomia segmentar, se a resposta à quimioterapia for favorável.
e) Intuito curativo, com retossigmoidectomia sem linfadenectomia, quimioterapia e
radioterapia adjuvantes, seguidas de hepatectomia em outro tempo cirúrgico.

COMENTÁRIO: O câncer colorretal (CCR) é uma das neoplasias mais prevalentes no mundo,
sendo responsável por alta morbimortalidade. O cólon sigmóide é sítio comum da doença,
sendo sua drenagem linfática habitual para linfonodos mesentéricos inferiores. O
acometimento linfonodal no CCR é um dos principais indicadores prognósticos destes
tumores, relacionando‐se com doenças em estágios mais avançados e presença de
metástases à distância, como no caso. O sítio mais comum de metástases do carcinoma
colorretal é o fígado, sendo acometido em até 75% dos pacientes que desenvolvem
alguma metástase desta afecção. O tratamento cirúrgico é o único que
comprovadamente propicia a possibilidade de cura para os pacientes portadores destas
metástases e, por esta razão, um dos pontos fundamentais no manejo atual das é o
desenvolvimento de estratégias que possibilitem a ressecção completa (macro e
microscópica) das lesões hepáticas. Atualmente, a terapêutica ideal para o CCR e que
garante os melhores resultados é multimodal, com quimioterapia perioperatória
(neoadjuvante e adjuvante) associada à ressecção cirúrgica (retossigmoidectomia
oncológica).

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daafc59132e
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23) No seu hospital universitário, durante o estágio de cirurgia, você entra numa laparotomia
exploradora por um abdome agudo perfurativo - que se revelou uma úlcera duodenal
perfurada. Feito o correto tratamento (higiene e limpeza da cavidade, ulcerorrafia +
epiplonplastia a Graham), chegou a hora de terminar a cirurgia e fechar o abdome. O seu
preceptor te pergunta quais as características do fio cirúrgico que são as melhores, ao se
escolher o fio de fechamento da aponeurose mediana da parede abdominal:

a)monofilamentar, absorvível (de curta duração)
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b)monofilamentar, não absorvível (biodegradável)
c)multifilamentar, absorvível (de longa duração)
d)multifilamentar, não absorvível (não biodegradável)
e)monofilamentar, não absorvível (não biodegradável)

COMENTÁRIO: Questão "difícil", mas compreensível. Durante a escolha de fios de
fechamento da parede abdominal, a grande maioria dos cirurgiões preferirá fios
monofilamentares. Dentre esses, os cirurgiões se dividirão entre aqueles que preferem fios
absorvíveis (de longa duração) e fios não absorvíveis.
Alternativa A: INCORRETA. Seria um fio como o "monocryl" (poliglecaprone/poliglicolato).
Por ser rapidamente absorvido, não adequado a aponeurose (mas adequado à pele)
Alternativa B: INCORRETA. Seria um fio como o Nylon (poliamida). Nâo é inadequado. Mas,
dentre os não absorvíveis, os não biodegradáveis são superiores
Alternativa C: INCORRETA. Seria o "vicryl" (poligalatina). Fios multifilamentares não devem ser
utilizados, sobretudo os de curta duração
Alternativa D: INCORRETA. Seria um fio como Ethibond (poliéster).Utilizado na ausência de
alternativas, mas via de regra evitamos multifilamentares
Alternativa E: CORRETA. Dentre os monofilamentares, temos os não absorvíveis e não
biodegradáveis como as melhores opções, representados pelo polipropileno ("prolene").

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac6044340d20011fb2a69/5daac5fc132
ed4001119ebc4/documento/5ea1997f7a1166001c319ce4
__________________________________________________________________________________________
24) Um paciente de 74 anos de idade, longilíneo, sem história prévia de tabagismo ou
doença pulmonar, procura a Unidade Básica de Saúde devido à infecção de vias aéreas
superiores. No exame físico abdominal, detectou-se massa pulsátil em mesogástrio, indolor,
e o paciente negou outras queixas. Ao exame físico: IMC= 20 kg/m², pressão arterial = 130 x
80 mmHg, frequência cardíaca = 80 bpm e pulsos distais palpáveis e simétricos. Qual a
conduta mais adequada diante desse quadro?

a) Encaminhar para cirurgia imediata pelo risco de dissecção e/ou ruptura do aneurisma.
b) Encaminhar para agendamento de angiotomografia computadorizada de abdome
como preparo pré-operatório.
c) Encaminhar para agendamento de ultrassonografia abdominal e agendamento
ambulatorial, de acordo com o tamanho do aneurisma.
d) Encaminhar para programação de cirurgia em um período de até trinta dias, e orientar
ao paciente que permaneça em repouso absoluto.

COMENTÁRIO: Questão boa sobre conduta perante suspeita clínica de aneurisma da aorta
abdominal assintomático, por achado incidental de exame físico com detecção de massa
pulsátil abdominal.
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a) Incorreta; o paciente encontra-se assintomático, sem evidência de risco de rotura. Não
está indicada a cirurgia de urgência.
b) Incorreta; o paciente encontra-se assintomático e não temos outras informações
relacionadas ao aneurisma que indiquem cirurgia (diâmetro >=5,5cm, morfologia sacular)
para justificar um preparo pré-operatório e a angiotomografia de aorta e ramos, exame de
escolha para o planejamento cirúrgico.
c) Correta; o exame de escolha para diagnóstico do aneurisma da aorta abdominal é o
USG (Doppler de aorta e ilíacas), que é suficiente para diagnóstico e avaliação de
indicações cirúrgicas, bem como é também o melhor exame de seguimento para os casos
em que ainda não há indicação cirúrgica.
d) Incorreta; o paciente encontra-se assintomático e não temos outras informações
relacionadas ao aneurisma que indiquem cirurgia (diâmetro >=5,5cm, morfologia sacular)
para justificar programação cirúrgica em 30 dias; além disso, em pacientes sem indicação
ou com indicação eletiva de reparo, não há recomendação de repouso absoluto.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafff24340d20011fb30bf/5daaffee132ed
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25) Paciente masculino, 30 anos, chega ao Pronto Socorro vítima de trauma abdominal
fechado após agressão física. Queixa-se de dor abdominal. Encontra-se estável
hemodinamicamente. Em relação a este caso, assinale a assertiva correta.

a) Neste mecanismo de trauma, os orgãos mais lesados são intestino delgado, bexiga e
cólon.
b) A ocorrência de hematúria macroscópica indica uma laparotomia exploradora
imediata.
c) O primeiro exame complementar a ser realizado para avaliação abdominal deste
paciente é um raio x de abdome em incidência antero posterior.
d) Um FAST negativo para este paciente não descarta a possibilidade de uma lesão de
víscera oca, devendo ser realizado exame físico seriado.
e) A saída imediata de sangue rutilante após passagem de sonda nasogástrica aventa a
possibilidade de perfuração gástrica que pode ser tratada por via endoscópica.

COMENTÁRIO: Alternativa A: Incorreta. O baço é a víscera mais acometida no trauma
abdominal fechado (Batida = Baço).
Alternativa B: Incorreta. Lesões renais podem cursar com hematúria e não são de
tratamento cirúrgico.
Alternativa C: Incorreta. Não há indicação de Rx de abdome no trauma.
Alternativa D: CORRETA. Pacientes estáveis e com FAST positivo não precisam ser submetido
a laparotomia de forma imediata. O tratamento conservador é factível para lesões
esplênicas ou hepáticas em pacientes estáveis.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafff24340d20011fb30bf/5daaffee132ed4001119f1c2/video/5daa1b7d6cf8080026b2ab29
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafff24340d20011fb30bf/5daaffee132ed4001119f1c2/video/5daa1b7d6cf8080026b2ab29


Alternativa E: Incorreta. Perfurações gástricas devem ser tratadas por cirurgia!

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5daab81c132
ed4001119eabc/video/5daab7d775f1530028c32733
__________________________________________________________________________________________
26) Homem de 68 anos de idade dá entrada na emergência por queixa de sangue vivo em
moderada quantidade por via anal há 2 dias. Refere que já apresentou quadros
semelhantes a este previamente. PA = 90 x 65 mmHg; FC = 120 bpm; abdome sem
alterações; toque retal: presença de sangue vivo sem patologia orificial ou tumorações.
Assinale a alternativa com a hipótese diagnóstica mais provável para o paciente.

a) Diverticulite colônica.
b) Varizes esofágicas.
c) Divertículo de Meckel.
d) Neoplasia de cólon sigmoide.
e) Diverticulose colônica.

COMENTÁRIO: Sangue vivo à evacuação = hematoquezia = HDB.
Alternativa A: CORRETA. Causa mais comum de HDB.
Alternativa B: INCORRETA. Seria HDA
Alternativa C: INCORRETA. Faixa etária pediátrica
Alternativa D: INCORRETA. Sangramentos crônicos

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d1035901
ac0018bc4546/video/5daafd4d5008ea002696d8a9
__________________________________________________________________________________________
27) Paciente 16 anos, deu entrada no pronto atendimento após queda de bicicleta,
referindo "dor de cabeça", 02 episódios de vômitos e perda da consciência por período
curto. Na admissão, chegando ao pronto atendimento, o menor foi admitido e avaliado.
Apresentava-se desperto, lúcido, ECG-13 com R. P=0, pupilas isocóricas e fotorreagentes.
PA: 90X40mmHg, FC: 50 bpm, FR: 25irpm e TAX: 36,5° C. Após 2 horas de observação,
encontrava-se lúcido, mas evoluiu com quadro de crise convulsiva, midríase bilateral,
escala de Glasgow 3. Em relação ao traumatismo craniano apresentado pelo paciente e
sua clínica, podemos AFIRMAR que se tratada de:

a) Hematoma intracerebral
b) Hematoma epidural
c) Hematoma subdural
d) Lesão cerebral difusa
e) Hemorragia subaracnóide

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5daab81c132ed4001119eabc/video/5daab7d775f1530028c32733
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab8754340d20011fb2951/5daab81c132ed4001119eabc/video/5daab7d775f1530028c32733
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d1035901ac0018bc4546/video/5daafd4d5008ea002696d8a9
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5dc9d1035901ac0018bc4546/video/5daafd4d5008ea002696d8a9


COMENTÁRIO: A questão envolve a investigação de um traumatismo cranioencefálico
(TCE), condição de grande repercussão no âmbito de Urgência e Emergência. Cerca de
20% dos TCE apresentam-se de forma moderada (Glasgow 9 – 12) a grave (Glasgow <= 8),
representando importante impacto na morbidade e mortalidade. Na questão disposta, a
avaliação inicial neurológica apresentou um Glasgow igual a 13 e avaliação das pupilas
sem alterações, encontrando-se isocóricas e fotorreagentes. No entanto, a ocorrência de
dois episódios de vômito (sugestivos de elevação da pressão intracraniana) e perda de
consciência transitória sugere maior importância no mecanismo da lesão, sendo importante
a avaliação de imagem com tomografia de crânio e observação do paciente quanto ao
manejo geral do controle da hipertensão craniana. Dito isto, avalia-se as alternativas
abaixo.
Alternativa A: INCORRETA. A hemorragia intracerebral refere-se à ocorrência de
sangramento no interior do parênquima cerebral, geralmente associada a um quadro mais
abrupto, com déficit neurológico focal e outros fatores. Está mais associada a hipertensão
arterial sistêmica como causa.
Alternativa B: CORRETA. O hematoma epidural caracteriza-se pelo acúmulo de sangue
entre a dura-máter e o crânio, sendo um sangramento de origem arterial (artéria meníngea
média). Está associado principalmente ao traumatismo cranioencefálico. Os casos de
hematoma epidural estão mais associados ao fenômeno denominado intervalo lúcido, em
que o paciente apresenta perda de consciência transitória com recuperação da lucidez e
posterior deterioração do quadro após algumas horas devido ao sangramento arterial
contínuo e expansão do hematoma. Tal fenômeno descreve o disposto na questão.
Alternativa C: INCORRETA. O hematoma subdural é a causa mais frequente de hematoma
intracraniano, caracterizado pelo acúmulo de sangue entre a dura-máter e a aracnoide,
podendo apresentar-se de forma aguda ou crônica. O quadro descrito não é o mais
sugestivo para o hematoma subdural.
Alternativa D: INCORRETA. A lesão axonal difusa é caracterizada pela ocorrência de perda
de consciência duradoura, com duração maior que 6 horas, não enquadrando-se no
quadro descrito na questão.
Alternativa E: INCORRETA. A hemorragia subaracnóidea refere-se ao sangramento no
espaço subaracnóideo e geralmente é causado pela ruptura de um aneurisma. Costuma
apresentar-se com cefaleia súbita intensa, meningismo, entre outros, não sendo o mais
sugestível do quadro descrito na questão.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa24cc4340d20011fb251d/5daa2064434
0d20011fb2518/video/5daa20166cf8080026b2ac0c
__________________________________________________________________________________________
28) Paciente de 59 anos de idade, sexo masculino, com histórico de etilismo pesado
durante cerca de 30 anos, iniciou com quadro de edema de membros inferiores, icterícia e
ascite. Durante investigação diagnóstica, uma ultrassonografia de abdome demonstrou

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa24cc4340d20011fb251d/5daa20644340d20011fb2518/video/5daa20166cf8080026b2ac0c
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa24cc4340d20011fb251d/5daa20644340d20011fb2518/video/5daa20166cf8080026b2ac0c


esplenomegalia, hipotrofia de lobo direito do fígado e hipertrofia de lobo caudado. Exames
laboratoriais demonstraram bilirrubina total de 3,5 mg\dL; albumina sérica de 2,0 mg\dL;
creatinina de 1,8 mg\dL e RNI (índice de normatização do tempo de protrombina) de 1,8.
Após passar por exames de protocolo para transplante e de observar 6 meses de
abstinência alcoólica (com acompanhamento psiquiátrico), esse paciente foi colocado na
lista de espera para um transplante ortotópico de fígado cadavérico. Em relação a esse
caso, assinale a alternativa correta.

a) A descoberta da droga ciclosporina no final da década de 70 foi responsável pela
manutenção hemodinâmica durante o término da hepatectomia e o implante do novo
fígado, levando os índices de sobrevida de pacientes pós-transplante para cerca de 70%
em um ano.
b) O MELD (sigla para Model for Endstage Liver Disease é o critério atual no Brasil para
alocação de enxertos hepáticos na população adulta e se calcula a partir de uma fórmula
logarítmica utilizando valores de bilirrubina total, creatinina, albumina e RNI.
c) São algumas das indicações para transplante hepático: cirrose biliar primária, hepatite
fulminante induzida por medicamentos, cirrose por hepatite viral crônica B ou C, doença de
Wilson.
d) A rejeição crônica (ductopênica é muito comum, ocorrendo em cerca de 80% dos
pacientes submetidos ao transplante hepático, e o seu tratamento consiste em
corticosteroides em altas doses e apresenta um excelente prognóstico.
e) O transplante de fígado por cirrose alcoólica não é realizado no Brasil.

COMENTÁRIO: Em 1963 Starzl e seu grupo realizaram o primeiro transplante hepático com
sucesso em seres humanos. O transplante hepático oferece uma sobrevida de > 90% em 1
ano,
85-90% em 5 anos e 60% em 10 anos.
Alternativa A: INCORRETA. A ciclosporina é um imunossupressor e está indicada para reduzir
a incidência da rejeição ao fígado transplantado.
Alternativa B: INCORRETA. O critério atualmente adotado para alocar pacientes na fila do
transplante hepático é o escore MELD (Model for End-Stage Liver Disease), mais simples e
com melhor capacidade de prever a sobrevida dos hepatopatas. Tal escore se baseia em
apenas três variáveis: bilirrubina, INR e creatinina. O paciente adulto poderá ser inscrito na
lista nacional de transplante de fígado quando seu MELD for maior ou igual a 11.
Alternativa C: CORRETA. As principais indicações são enfermidades hepáticas graves e
irreversíveis, pelas seguintes causas: Cirrose decorrente da infecção pelo vírus da hepatite B
ou C; Cirrose alcoólica ou criptogênica; Atresia de vias biliares; Doença de Wilson; Doença
de Caroli; Hemocromatose; Síndrome de Budd –Chiari; Doenças metabólicas com
indicação de transplante; Colangite biliar primária; Cirrose biliar secundária; Colangite
esclerosante primária; Hepatite auto imune e Cirrose por doença hepática gordurosa não
alcoólica.



Alternativa D: INCORRETA. A rejeição crônica é um processo insidioso também chamado de
“rejeição crônica ductopênica”, devido à sua principal característica histopatológica, a
perda dos ductos biliares interlobulares e septais em pelo menos 50% dos espaços-porta. O
aumento da imunossupressão pode não reverter o processo, necessitando, muitas vezes, do
retransplante.
Alternativa E: INCORRETA. Conforme vimos as indicações na alternativa C, a cirrose
alcoólica também faz parte das indicações de transplante.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5f315db35f376
9001241917c/video/5f315d56494f52001cfd5471
__________________________________________________________________________________________
29) Mulher, 52 anos de idade, chega ao pronto-socorro com dor abdominal súbita em
andar superior do abdome, de forte intensidade, iniciada há 6 horas, associada a náuseas,
vômitos e dor em ombro direito. Nega comorbidades. Hábitos: tabagista, etilista e usuária
de substâncias ilícitas. Aponte a principal hipótese diagnóstica a ser considerada e um
exame a ser realizado neste momento com potencial para confirmar tal hipótese:

a) Abdome agudo perfurativo; endoscopia digestiva alta.
b) Abdome agudo obstrutivo; tomografia de abdome e pelve.
c) Abdome agudo perfurativo; radiografia simples de abdome.
d) Abdome agudo obstrutivo; radiografia contrastada de abdome.

COMENTÁRIO: O enunciado nos traz uma paciente de 52 anos, etilista, tabagista e usuária
de drogas ilícitas, que evolui com dor súbita de forte intensidade e abdome superior
associado a náuseas, vômitos e - Dor em ombro direito. Bem, analisando as alternativas,
primeiramente temos de concordar que esse quadro é muito mais sugestivo de abdome
agudo perfurativo do que um abdome agudo obstrutivo, correto? Sendo assim, um exame
de fácil realização e que pode confirmar o diagnóstico e indicar a conduta é a radiografia
de tórax, pois permite a visualização do pneumoperitôneo! Portanto, gabarito letra C.
Agora vamos entender a Dor em ombro! A presença de ar em contato com o diafragma
(Da mesma forma que ocorre nos abdomes hemorrágicos) leva a irritação do nervo frênico
e consequente dor referida do ombro ipsilateral!

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa774340
d20011fb3011/video/5f31589a611604001c62eae7
__________________________________________________________________________________________
30) Paciente masculino, 32 anos, com história de disfagia progressiva há 2 anos, inicialmente
para sólidos, que evoluiu para pastosos e líquidos, submetido ao exame contrastado do
esôfago que evidencia dilatação do órgão para 4cm, retardo do esvaziamento e
afilamento distal. Quais são o diagnóstico e tratamento mais prováveis?

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5f315db35f3769001241917c/video/5f315d56494f52001cfd5471
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5f315db35f3769001241917c/video/5f315d56494f52001cfd5471
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa774340d20011fb3011/video/5f31589a611604001c62eae7
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daafb874340d20011fb3014/5daafa774340d20011fb3011/video/5f31589a611604001c62eae7


a) Doença do refluxo gastresofágico e hernioplastia hiatal com fundoplicatura.
b) Megaesôfago e cardiomiotomia.
c) Megaesôfago e hernioplastia hiatal com fundoplicatura.
d) Doença do refluxo gastroesofágico e cardiomiotomia.
e) Neoplasia anular do esôfago.

COMENTÁRIO: Paciente com disfagia progressiva que ao exame contrastado do esôfago
evidencia dilatação do órgão para 4cm, retardo do esvaziamento e afilamento distal,
estamos diante de um paciente com diagnóstico de Megaesôfago. Esta compreende uma
afecção caracterizada pela destruição e redução quantitativa dos plexos nervosos
intramurais e submucosos do esôfago com consequentes alterações do peristaltismo e
acalasia. No Brasil, mais de 90% dos casos de megaesôfago são de etiologia chagásica
com o início dos sintomas mais comumente entre os 20 e 40 anos. O tratamento consiste na
lise da musculatura circular do EEI e na preservação da túnica mucosa, com a retirada de
faixa muscular e confecção de válvula antirrefluxo parcial. A miotomia deve ter
comprimento de 6cm no esôfago, descendo por aproximadamente mais 3 cm na cárdia.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daafbf94340d
20011fb304a/video/5daa1af36cf8080026b2ab1a
__________________________________________________________________________________________
31) Paciente de 33 anos chega à Unidade Básica de Saúde com resultado citológico de
lesão intraepitelial de baixo grau. Segundo o Ministério da Saúde, qual a melhor conduta a
ser seguida?

a) Encaminhar à colposcopia.
b) Repetir a citologia, imediatamente.
c) Realizar acompanhamento com colposcopia.
d) Repetir a citologia com 6 meses.
e) Encaminhar para colposcopia e realizar biópsia de colo uterino.

COMENTÁRIO: A lesão intraepitelial escamosa, anteriormente denominada neoplasia
intraepitelial cervical (NIC), está associada a infecção persistente por tipos oncogênicos do
Papilomavírus Humano (HPV) e representa a lesão precursora do câncar de colo de útero,
quando de alto grau. A lesão intraepitelial escamosa pode ser de baixo grau (corresponde
a NIC I) ou de alto grau (corresponde a NIC II e III), de acordo com a proporção do epitélio
que apresenta atipia. As lesões de baixo grau geralmente regridem num período de 12 a 24
meses ou não progridem para lesões de alto grau, não sendo consideradas lesões
precursoras de câncer. Já as lesões de alto grau apresentam maior probabilidade de
evolução maligna se não tratadas. O rastreamento do câncer de colo de útero e das
lesões precursoras tem papel fundamental na prevenção da doença, sendo realizado

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daafbf94340d20011fb304a/video/5daa1af36cf8080026b2ab1a
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daafbf94340d20011fb304a/video/5daa1af36cf8080026b2ab1a


através de exame citopatológico em mulheres a partir dos 25 anos de idade com vida
sexual ativa, com intervalo anual ou a cada três anos após dois exames negativos.
Pacientes com diagnóstico de lesão intraepitelial cervical de baixo grau devem repetir o
exame depois de seis meses, se o resultado for mantido o paciente é encaminhado para
realização de colposcopia e se não mantiver atipia ela deve repetir o exame
citopatológico em seis meses.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/60393f03bd8
c2800114c3655/video/60393f03b50ebb001c6219a8
__________________________________________________________________________________________
32) Gestante de 29 anos de idade, primigesta, 36 semanas de gestação, relata perda de
líquido pela vagina há 2h, sem febre e dores. Ao exame físico: bom estado geral, afebril,
normotensa, altura uterina 31 cm, BCF 150 bpm, dinâmica uterina ausente, cefálico.
Especular: saída de líquido claro pelo colo. Toque: colo grosso posterior, consistência
mediana, esvaecido 10%, pérvio para 2cm, plano -2, bacia favorável. Cardiotocografia
categoria I. Traz como exames do pré-natal: Hb=12g/dL, Ht=35%, sorologias de 3º trimestre
negativas para HIV e sífilis, sorologias indicando imunidade para toxoplasmose e rubéola,
tipagem A positivo, exames de urina sem alterações, ultrassonografia obstétrica indicando
feto com morfologia e crescimento normais. Qual a conduta adequada?

a) Profilaxia para Estreptococo beta hemolítico, preparo cervical com misoprostol e
posterior indução com ocitocina.
b) Profilaxia para Estreptococo beta hemolítico com penicilina cristalina e realizar cesárea
após 4h.
c) Colher cultura e realizar profilaxia para Estreptococo beta hemolítico, conduta
expectante.
d) Colher cultura e realizar profilaxia para Estreptococo beta hemolítico, indução com
ocitocina após 4h.
e) Colher cultura e realizar profilaxia para Estreptococo beta hemolítico, corticoterapia e
indução com ocitocina.

COMENTÁRIO: Estamos diante de uma paciente de 36 semanas com rotura prematura de
membranas ovulares, sem relato de rastreio para estreptococo do grupo B (GBS) e com um
Bishop desfavorável (ver:
https://www.sanarmed.com/dica-de-ginecologia-indice-de-bishop). Em uma gestação
pré-termo (<37 semanas), está sempre indicada a profilaxia para GBS, exceto se houver
uma cultura negativa. Diante de uma RPMO, a resolução da gestação está indicada a
partir de 34 semanas na maioria dos protocolos (Ministério da Saúde, ACOG), com algumas
referências indicando a partir das 36 semanas (FEBRASGO, Zugaib). Neste caso não há
contraindicação ao parto vaginal e a paciente apresenta colo desfavorável (Bishop 3), por
isso pode ser realizado o preparo de colo com misoprostol e posterior indução com

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/60393f03bd8c2800114c3655/video/60393f03b50ebb001c6219a8
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/60393f03bd8c2800114c3655/video/60393f03b50ebb001c6219a8
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/60393f03bd8c2800114c3655/video/60393f03b50ebb001c6219a8


ocitocina. Alternativa A: CORRETO – Está indicada a profilaxia para GBS e o preparo de colo
e indução do parto. Alternativa B: INCORRETO – A questão deixa claro que não existem
contraindicações para o parto vaginal e o feto apresenta boa vitalidade. Não há
necessidade de cesárea no momento. Alternativa C: INCORRETO – A cultura está indicada
apenas nos casos de RPMO que vão para a conduta expectante (abaixo de 34 semanas
ou de 36 semanas, a depender da referência). Alternativa D: INCORRETO – Não há
indicação de coleta de cultura para GBS. A corticoterapia para maturação pulmonar fetal
está indicada apenas até 34 semanas de idade gestacional. Diante de um colo
desfavorável (Bishop 3: colo grosso, esvaecido 10%, com 2 cm de dilatação apenas), há
necessidade de preparo de colo antes da indução com ocitocina.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef6b9a6
bf9b0013cbedeb/video/5deef689a0f3de0027a06635
__________________________________________________________________________________________
33) Mulher de 29 anos procurou atendimento de urgência com quadro de dor abdominal
em quadrantes inferiores, de forte intensidade. Relata que há pelo menos seis meses vem
apresentando dor pélvica de intensidade gradativa. O exame ecográfico realizado de
urgência demonstrou a presença de formação cística com ecos internos difusos de baixa
intensidade, distribuídos homogeneamente, medindo 6,0 cm, em topografia anexial direita
de provável origem ovariana. A hipótese diagnóstica provável é:

a) Cisto torcido.
b) Cisto hemático.
c) Teratoma imaturo.
d) Endometrioma.

COMENTÁRIO: Existem vários diagnósticos diferenciais para dor pélvica em mulheres. No
entanto, note que essa paciente apresenta um quadro de dor pélvica crônica de
intensidade gradativa, sendo muito comum na endometriose. Além disso, no exame
ultrassonográfico mostra ecos internos difusos de baixa intensidade e homogêneos,
descrição típica dos endometriomas.
Alternativa A: INCORRETA. Nos casos de torção de cistos, a ultrassonografia mostra fluxo
sanguíneo reduzido ao Doppler.
Alternativa B: INCORRETA. Os cistos hemáticos apresentam aspecto ecográfico
heterogêneo. Quando há presença de coágulos sanguíneos observa-se formações de
aspecto heterogêneo, dentro do cisto, sem traço de vascularização ao uso do Doppler.
Alternativa C: INCORRETA. O teratoma imaturo contêm uma mistura de gordura, cabelos,
dentes ou calcificações. Por isso, produz achados ecográficos de imagem densamente
ecogênica, massa difusa ou parcialmente ecogênica com área de atenuação devido a
material sebáceo e cabelo.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef6b9a6bf9b0013cbedeb/video/5deef689a0f3de0027a06635
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https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef6b9a6bf9b0013cbedeb/video/5deef689a0f3de0027a06635


Alternativa D: CORRETA. Quando a endometriose acomete os ovários, forma-se uma lesão
característica, chamada de endometrioma, que se apresenta como estrutura cística com
conteúdo líquido espesso e achocolatado cercado de áreas de fibrose.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadb3c13
2ed4001119ef36/documento/5daadb3a75f1530028c332b4
__________________________________________________________________________________________
34) Mulher, 23 anos, nuligesta, queixa-se de irregularidade menstrual há 14 meses, com
último ciclo menstrual há cinco meses. Foi solicitado Beta hCG, cujo resultado foi negativo.
Exame físico: PA: 110x70 mmHg. Peso: 69kg. Altura: 1,68m. Estágios de Tanner: M5 / P5.
Presença de descarga papilar espontânea, bilateral, esbranquiçada. Sem demais
alterações ao exame físico. O tratamento adequado, uma vez confirmada sua impressão
diagnóstica, é:

a) Agonistas da dopamina.
b) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina.
c) Etinilestradiol associado a drospirenona.
d) Tamoxifeno.
e) Valerato de estradiol.

COMENTÁRIO: Questão que aborda a investigação de amenorreia secundária, que deve
iniciar com a exclusão de gravidez. Temos um Beta-hCG negativo da paciente do caso:
logo, devemos dosar TSH e prolactina para investigar hipotireoidismo e hiperprolactinemia
(o hipotireoidismo aumenta a secreção de prolactina). A descrição de galactorreia
provoca suspeição de hiperprolactinemia, no caso da questão. A hiperprolactinemia pode
ocorrer por diversas razões (uso de medicamentos, prolactinoma, stress). Não sabemos qual
é a causa da paciente, mas a etiologia que requer tratamento medicamentoso é o
prolactinoma, para o qual é tentado tratamento clínico como primeira escolha. Para esse
tratamento, temos que lembrar da fisiopatologia da hiperprolactinemia induzida por drogas:
a dopamina age sobre a hipófise anterior, que reduz a produção de prolactina. Logo,
antagonistas dopaminérgicos (como metoclopramida, antipsicóticos) aumentam a
secreção de prolactina. Agonistas dopaminérgicos, como a cabergolina (usada para inibir
a lactação quando há indicação), inibem a prolactina, e são a opção terapêutica descrita
na alternativa A.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5e271bb23e
3a1100111d396e/documento/5ebc0338db3d58001c007a8b
__________________________________________________________________________________________
35) Maria, secundigesta, com 10 semanas de gestação com base na data da última
menstruação, chega na Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor pélvica de
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forte intensidade e sangramento vaginal volumoso e espontâneo. Ao exame especular,
observa-se sangue em fundo de saco posterior, em moderada quantidade, além de
sangramento ativo. Toque vaginal com colo pérvio para 2 cm. Qual é a principal hipótese
diagnóstica?

a) Abortamento retido.
b) Gestação incipiente.
c) Incompetência cervical.
d) Descolamento prematuro de placenta.
e) Abortamento inevitável.

COMENTÁRIO: Considerando que o quadro se configura como sangramento na primeira
metade da gestação, pensamos em abortamento, gestação ectópica ou doença
trofoblástica gestacional. Entre as opções, precisamos diferenciar o tipo de abortamento.
Vejamos os que estão descritos nas alternativas.
- Abortamento retido: Não apresenta sangramento, dor ou febre. O colo uterino está
fechado. Útero menor que o esperado para idade gestacional. Beta-hCG negativo ou
decrescente. USG com embrião presente, porém sem batimentos cardioembrionários (BCE).
- Abortamento inevitável: Presença de sangramento e dor abdominal. Ausência de febre.
Orifício do colo uterino está aberto. Beta hCG positivo na maioria dos casos. USG com
presença ou ausência de BCE e descolamento ovular.
Considerando as duas alternativas, a que melhor se enquadra no caso da questão é o
abortamento inevitável.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa875613
2ed4001119e7c5/documento/5daa874c6cf8080026b2c2aa
__________________________________________________________________________________________
36) Gestante, 32 anos, com idade gestacional de 38 semanas e história de parto cesáreo na
gestação anterior, encontra-se em trabalho de parto. Apresenta contrações de forte
intensidade, colo dilatado de 8 cm, apresentação -2 no plano de De Lee e bolsa rota.
Durante a evolução do trabalho de parto apresenta agitação, ansiedade, dor súbita e
intensa que cessou espontaneamente com parada das contrações, taquicardia e
hipotensão. Ao exame: foco inaudível, subida da apresentação fetal e sangramento
genital. Qual o diagnóstico e conduta?

a) Placenta prévia- Cesárea após correção da hipovolemia.
b)Descolamento prematuro de placenta- Cesárea imediata.
c) Rotura de vasa prévia- Cesárea após correção da hipovolemia.
d) Rotura uterina - Cesárea imediata.
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COMENTÁRIO: Gestante com história de parto cesáreo, contrações de forte intensidade, em
trabalho de parto, apresentando agitação, ansiedade, dor súbita e intensa que cessou
espontaneamente com parada das contrações, taquicardia e hipotensão, foco inaudível,
subida da apresentação fetal e sangramento genital, sugere um quadro de rotura uterina.
A rotura uterina consiste no rompimento parcial ou total do útero durante a gravidez ou
trabalho de parto. Em geral os casos cursam com gestações e que há história de cesárea
prévia ou outra abordagem que cursou com cicatriz uterina. O quadro clínico é de
bradicardia fetal, dor abdominal intensa (incompatível com a evolução do trabalho de
parto), instabilidade hemodinâmica, cessação da contratilidade uterina, sangramento
vaginal, e pode apresentar alguns sinais: de Bandl (na iminência de rotura, há distenção
das fibras musculares uterinas logo abaixo da cicatriz umbilical, de modo que pela
distensão intensa se forma um anel que separa o corpo uterino do segmento inferior), de
Frommel (achado da iminência de rotura, em que, os ligamentos redondos estão desviados
para a face ventral do útero e podem ser palpados), de Reasens (dificuldade de palpação
da posição e da apresentação fetal) e de Clark (na palpação há crepItações, pois há um
enfisema subcutâneo). A conduta é a cesárea imediata.
Alternativa A: INCORRETA. A placenta prévia refere-se à presença de tecido placentário
que se estende até o orifício interno do útero. Nessa, ocorre sangramento vaginal de
segunda metade de gestação, indolor, repetitivo, espontâneo,d e coloração vermelho
viva, além da ausência de hipertonia. Não é o diagnóstico mais provável.
Alternativa B: INCORRETA. No descolamento prematuro de placenta, há a separação
parcial ou total da placenta, implantada de maneira normal, da decídua basal uterina
antes da expulsão do feto em gestações de 20 semanas ou mais. Os sintomas clássicos são
sangramento vaginal escurecido associado a dor abdominal súbita e intensa e hipertonia
uterina. Não é o diagnóstico mais provável.
Alternativa C: INCORRETA. A vasa prévia consiste na presença de vasos fetais atravessando
o orifício interno do útero ou situados a 2cm dele, sem aposição de tecido placentário e
ocupando posição frente à apresentação fetal. O quadro clínico é de sangramento
vaginal vermelho vivo que se exterioriza após a ruptura das membranas ovulares. Não é o
diagnóstico mais provável.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef619a6b
f9b0013cbede9/documento/5deef611a0f3de0027a06599
__________________________________________________________________________________________
37) RTP, 29 anos, primigesta, IG: 35 semanas e 6 dias, apresentou com PA de 170x120 mmHg
em consulta com obstetra. Foi encaminhada ao pronto atendimento obstétrico, cursando
com dor em hipocôndrio direito, escotomas e epigastralgia. Ao exame, PA de 170x120
mmHg, em decúbito lateral esquerdo, BCF de 145 batimentos por minuto, movimentos fetais
não perceptíveis, dinâmica uterina ausente e colo uterino impérvio. Edema de face +++/4+
e cardiotocografia não tranquilizadora. Nessa paciente, a classificação e a conduta mais
apropriadas são, respectivamente:
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a) Pré-eclâmpsia grave, devendo-se iniciar medidas antihipertensivas e administração de
sulfato de magnésio, além de indicar o parto terapêutico.
b) Pré-eclampsia leve, devendo-se iniciar medidas anti-hipertensivas e administração de
sulfato de magnésio, além de indicar o parto terapêutico.
c) Pré-eclampsia grave, devendo-se iniciar medidas antihipertensivas e manter conduta
expectante. d) Eclâmpsia, devendo-se iniciar medidas anti-hipertensivas e administrar o
sulfato de magnésio, além de indicar o parto terapêutico.

COMENTÁRIO: As síndromes hipertensivas na gestação são a maior causa de morte materna
no Brasil. A hipertensão pode ser induzida pela gravidez como na hipertensão gestacional,
pré-eclâmpsia e eclâmpsia; pode ser agravada pela gravidez em pacientes que
apresentam hipertensão arterial crônica: pré-eclâmpsia sobreposta e eclâmpsia
sobreposta.
A pré-eclâmpsia é definida por PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg em duas medidas
espaçadas por pelo menos 4 horas após 20 semanas de gestação, associada à proteinúria
(≥ 300mg/24h) e/ou sinais de descompensação orgânica (trombocitopenia, elevação das
transaminases hepáticas, piora da função renal, edema agudo de pulmão e sintomas
visuais ou cerebrais). A pré-eclâmpsia pode ser classificada em leve ou grave. Os principais
sinais/sintomas de gravidade são: PA ≥ 160 x 110mmHg), proteinúria > 2g/l/24h ou 3 a 4(+) no
fita teste, oligúria (diurese <400 ml/24h), creatinina sérica ≥ 1,3, manifestações cerebrais e
visuais (cefaleia, torpor, obnubilação, turvação visual, escotomas, diplopia, amaurose),
edema agudo de pulmão ou cianose, dor epigástrica ou em hipocôndrio direito, achados
de Síndrome HELLP.
A eclâmpsia é definida como a ocorrência aguda de convulsões tônico-clônicas
generalizadas ou focais e/ou coma, em mulheres com pré-eclâmpsia.
A paciente apresentada na questão apresenta vários sinais/sintomas de gravidade, mas
não apresentou convulsões, logo, é classificada como pré-eclâmpsia grave. Na condução
de uma gestante com pré-eclâmpsia com critérios de gravidade deve-se: realizar a
profilaxia anticonvulsivante com sulfato de magnésio, realizar terapia anti-hipertensiva
aguda e indicar a interrupção da gestação. Sabemos que o parto é o tratamento definitivo
da pré-eclâmpsia e da hipertensão gestacional podendo haver rápida melhora tão logo se
ultime o parto. Como o feto possui IG > 34 semanas, o parto já está indicado.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa883e43
40d20011fb2680/documento/5eb08ef6d6f329001c6dea7b
__________________________________________________________________________________________
38) Uma senhora de 65 anos, menopausada desde os 53 anos, obesa, apresenta um
sangramento uterino de moderada quantidade, que durou 8 dias. Foi solicitada uma
ultrassonografia pélvica, que evidenciou um espessamento endometrial de 12 mm. Com
base nestes dados, é correto afirmar que
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a) a histeroscopia com biópsia de endométrio é a única forma de prosseguir com este caso.
b) não existe indicação formal para submeter esta senhora a uma biópsia de endométrio.
c) a histerectomia com anatomia patológica de todo o útero é a melhor forma de
prosseguir com este caso.
d) AMIU (Aspiração Manual Intrauterina) ou Pipelle podem servir para colher uma amostra
endometrial ambulatorialmente.
e) serão obrigatoriamente necessárias a internação e anestesia para se colher uma amostra
endometrial.

COMENTÁRIO: A questão nos traz uma paciente na pós-menopausa, com sangramento
uterino anormal e uma USG transvaginal evidenciando uma espessura endometrial de
12mm. O ideal para uma paciente nessas condições seria um eco endometrial menor que
5mm, o que indicaria chances muito baixas de câncer de endométrio. No entanto, no caso
apresentado, temos um endométrio espessado que deve ser biopsiado para guiar a
conduta mais adequada. Além disso, a paciente possui mais um fator de risco para câncer
de endométrio que é a obesidade. Os fatores de risco para câncer de endométrio são
aqueles relacionados a uma exposição prolongada ao estrogênio, como: menarca
precoce, menopausa tardia, obesidade (tecido adiposo rico em aromatase, que converte
androgênios em estrogênio), terapia hormonal (principalmente se isolada com estrógeno),
SOP, uso de tamoxifeno (utilizado no tratamento do CA de mama, inibindo receptores
estrogênicos na mama, mas estimulando receptores no endométrio).
Alternativa A: INCORRETA. A histeroscopia não é a única forma de conseguir uma biópsia
de endométrio, podemos utilizar AMIU ou Pipelle, como sugere outra alternativa.
Alternativa B: INCORRETA. Mulher na pós menopausa com espessamento endometrial tem
indicação de biópsia de endométrio devido ao risco de câncer nessa faixa etária.
Alternativa C: INCORRETA. Não há indicação de histerectomia no momento.
Alternativa D: CORRETA
Alternativa E: INCORRETA. É possível realizar histeroscopia ambulatorialmente.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadaf143
40d20011fb2e31/video/5daadad55008ea002696cdc7
__________________________________________________________________________________________
39) Paciente de 55 anos vem à consulta queixando-se de desconforto mamário, percebido
há 3 meses. Acha que sente algo diferente na mama direita. Relata também calorões em
tórax superior, cabeça e pescoço, além da sensação de calores em regiões palmares e
plantares, associados a sudorese intensa. Chega a acordar à noite várias vezes devido ao
incômodo. Última menstruação há 6 meses. Menarca aos 12 anos. Sexarca aos 18 anos.
Parceiro sexual eventual, não usa preservativo tanto para sexo vaginal ou anal. HAS, em uso
de losartana, com bom controle pressórico. Nega doenças na família. Ao exame físico: há
nódulo em quadrante superior lateral da mama direita com cerca de 1,5 cm. Axilas sem
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linfonodomegalia e sem descarga papilar. Há atrofia genital, sendo realizada coleta de
citologia para rastreamento do câncer do colo uterino. Foi solicitada mamografia, além de
sorologias para ISTs. Ela retorna com o resultado dos exames: O laudo da mamografia
classifica o exame como BIRADS 2. Assinale a alternativa CORRETA com relação à
abordagem dessa paciente.

a) Deve ser indicada ultrassonografia de mamas.
b) A paciente deve ser encaminhada para core biopsy dos nódulos mostrados pela
mamografia.
c) Deve ser indicada biópsia estereotáxica das calcificações.
d) A mamografia indica achados provavelmente benignos e deve-se repetir a mamografia
em 2 anos.
e) Deve ser indicada PAAF do nódulo indicado na mamografia.

COMENTÁRIO: Quando tanto mamografia como USG deixam dúvidas, é indicada a
ressonância magnética.
Alternativa A: Incorreto. Apesar de termos mamas densas, pouco lipossubstituídas, a
mamografia indicou BI-RADS 2. Se fosse considerado tecnicamente insatisfatório o exame, o
laudo indicaria BI-RADS 0 que aí sim indicaria complementação com outro método.
Alternativas B e C: Incorretas. Indicamos biópsia para BI-RADS 4 ou 5.
Alternativa D: Correto. BI-RADS 2 indica lesão presente porém benigna, não exigindo
mudanças no seguimento.
Alternativa E: Incorreto. PAAF é utilizada para cistos, não lesões sólidas.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadafd43
40d20011fb2e32/video/5ea19a4f81bf97001d0c63e4
__________________________________________________________________________________________
40) Mulher de 30 anos deu entrada no Pronto Atendimento da Maternidade, com queixa de
dor abdominal e corrimento vaginal. Nega febre, doenças, uso regular de medicações ou
cirurgias. Data da última menstruação há 10 dias e faz uso do DIU de cobre como método
contraceptivo. Ao ser examinada, foi observado secreção amarelada em orifício externo
do colo uterino e dor a mobilização do colo uterino. Considerando o caso descrito, assinale
a alternativa que apresenta a PRINCIPAL hipótese diagnóstica, patógeno mais associado e
a conduta.

a) DIP III - Gonococos - Ceftriaxona e mantém o DIU.
b) DIP II - Clamydia - Azitromicina ou Doxiciclina e mantém o DIU.
c) DIP IV - M. Hominis - Metronidazol - retirar o DIU.
d) DIP I - Actynomyces israelii - retirar o DIU.
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COMENTÁRIO: Vamos por partes! A principal hipótese diagnóstica é claramente DIP aguda;
o estadio é I pois não há instabilidade hemodinâmica, nem sinais de peritonite ou abscesso
tubo-ovariano. A conduta nestes casos é antibioticoterapia ambulatorial com ceftriaxona
para cobertura de gonococo e doxiciclina ou azitromicina para clamídia; as diretrizes
modernas orientam que NÃO devemos retirar o DIU a menos que seja expresso desejo da
paciente. A banca deu como correta a alternativa D; o Actynomyces é sim o mais
ESPECÍFICO patógeno causador de DIPA em usuárias de DIU, porém gonococo e clamídia
continuam podendo se instalar nestas pacientes e são extremamente mais comuns.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadb3713
2ed4001119ef35/video/5f6c2fba3cdfa4001de989c4
__________________________________________________________________________________________
41) FMB, 23 anos, G3 Pn2 A0, idade gestacional de 6 semanas e 6 dias, procura a
maternidade próxima de sua residência com relato de sangramento vaginal e cólicas
intensas há 1 dia. Ao exame físico, foram observadas as seguintes alterações: sangramento
vaginal volumoso, orifício interno do colo uterino entreaberto e saída de restos ovulares.
Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico MAIS PROVÁVEL para essa paciente.

a) Ameaça de abortamento.
b) Abortamento iminente.
c) Abortamento incompleto.
d) Abortamento retido.

COMENTÁRIO: Abaixo de 12 semanas, podemos dispensar a curetagem uterina após
abortamentos a depender do quadro clínico!
Alternativa A: Incorreto. Ameaça de abortamento não tem colo pérvio nem eliminação de
restos ovulares!
Alternativa B: Incorreto. Aborto iminente ou inevitável cursa com colo pérvio porém sem
eliminação de restos ovulares até o momento.
Alternativa C: Correto!
Alternativa D: Incorreto. Se é retido, então não eliminou...

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5daa875613
2ed4001119e7c5/video/5daa87006cf8080026b2c2a4
__________________________________________________________________________________________
42) Paciente G1 P0 A0, idade gestacional de 36 semanas, com diagnóstico de
pré-eclâmpsia em uso de anti-hipertensivo. Comparece à maternidade por sentir que o seu
bebê está se movimentando menos, sem outras queixas. Pressão arterial 130x80mmHg no
momento da consulta. Ausência de contrações e colo uterino fechado. Ao realizar
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cardiotocografia, poder-se-à tranquilizar a paciente se os achados em traçado de 20
minutos forem linha de base com:

a) 125 batimentos por minuto, variabilidade de 15 batimentos por minuto e três aumentos da
frequência cardíaca fetal de 15 batimentos cardíacos por minuto com duração de 15
segundos.
b) 130 batimentos por minuto, variabilidade de quatro batimentos por minuto e um
aumento da frequência cardíaca fetal de 15 batimentos cardíacos por minuto com
duração de 15 segundos.
c) 100 batimentos por minuto, variabilidade de dez batimentos por minuto e dois aumentos
da frequência cardíaca fetal de 20 batimentos cardíacos por minuto com duração de 15
segundos.
d) 170 batimentos por minuto, variabilidade de 20 batimentos por minuto e três aumentos
da frequência cardíaca fetal de dez batimentos cardíacos por minuto com duração de dez
segundos.

COMENTÁRIO: FCF basal entre 110 e 160 bpm, acelerações transitórias, ausência de
desacelerações, variabilidade presente - características de uma cardiotocografia
tranquilizadora!
Alternativa A: Correto!
Alternativas B e C: Incorretas. Variabilidade deve ser de 15 bpm!
Alternativa D: Incorreto. As acelerações devem ser de 15 bpm no mínimo.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5deef8e2a6bf9b0013cbeded/5deef73f020f
9900112f16f1/video/5deef6c4a0f3de0027a06678
__________________________________________________________________________________________
43) Adolescente, 19 anos de idade, com atividade sexual frequente e com múltiplos
parceiros, apresenta corrimento vaginal recorrente com piora na fase pré-menstrual. Com
base nesses dados clínicos anamnésticos, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, o diagnóstico mais provável.

a) DST por clamídia.
b) Gardnerelose.
c) Herpes vírus.
d) Candidíase.
e) Tricomoníase.

COMENTÁRIO: A infecção vaginal pelo fungo Candida albicans ocorre pela proliferação
deste devido fatores de risco como imunodepressão e medicações que alteram o balanço
da flora vaginal.
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Dentre os fatores mais comuns estão o HIV e a diabetes mellitus, que levam à uma
imunossupressão que facilitam a proliferação do fungo.
Alternativa A: INCORRETA. Clamídia não se apresenta com corrimento com piora durante a
fase pré-menstrual.
Alternativa B: INCORRETA. Gardenerelose não apresenta piora devido a ciclo menstrual.
Alternativa C: INCORRETA. Infecção genital por herpes vírus se apresenta com ulceras com
base eritematosa.
Alternativa D: CORRETA. A presença de um corrimento recorrente que piora na fase
pré-menstrual levanta a suspeita para candidíase vaginal.
Alternativa E: INCORRETA. A tricomoníase se apresenta com corrimento que não muda com
o ciclo menstrual.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daaddb343
40d20011fb2e39/video/5f7eb62ee80116001cef598f
__________________________________________________________________________________________
44) Paciente de 39 anos, casada há 3 anos, procura ginecologista na UBS. O esposo de 40
anos tem um filho de 6 anos de um relacionamento anterior. O casal evitou gestação com
anticoncepcional oral por vários anos e suspendeu há 8 meses, quando começou a tentar
engravidar. Os ciclos menstruais estão normais e a frequência de relações é de 2 a 3 vezes
por semana. O exame clínico é normal. A conduta inicial é:

a) pedir espermograma, FSH e LH no meio do ciclo, hormônio antimulleriano no começo do
ciclo.
b) aguardar, pois os ciclos estão normais e tentam há apenas seis meses.
c) induzir ovulação com citrato de clomifeno e programar coitos na época fértil.
d) pedir espermograma, FSH no 3o dia do ciclo e avaliar ovulação por dosagem de
progesterona na segunda fase
e) espermograma e laparoscopia com avaliação tubária.

COMENTÁRIO: Para pacientes acima de 35 anos, devido a menor reserva ovariana, a
investigação da infertilidade pode ser iniciada após 6 meses de tentativa de gestação,
para evitar atrasos de tratamento e pior prognóstico reprodutivo.
Na investigação inicial, o componente masculino deve ser avaliado a partir da análise do
sêmen; enquanto que o fator feminino, por histerossalpingografia (quando há suspeita de
dano tubáreo) e dosagem de progesterona no 21º dia do ciclo. A dosagem de FSH pode
ser realizada nesta fase da investigação também.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaddb3132ed4001119ef3a/5daadc2d13
2ed4001119ef37/video/5daadbc375f1530028c33318
__________________________________________________________________________________________
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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
prénatal, 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) Mariana, 22 anos, estudante do 3º ano de medicina, previamente hígida, procura o PS
por queixa de palpitações há 3 dias, mais intensas há 5 horas. Relata ingesta de grande
quantidade de bebida alcoólica assistindo uma live de seu artista favorito no dia anterior ao
início do quadro. Negou dispneia, desmaios e dor torácica. Sinais vitais: PA 110x70 mmHg,
FR: 16 ipm, SpO2 97% e FC conforme ECG abaixo. A conduta mais adequada neste caso é
a utilização de:
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a) Amiodarona
b) Cardioversão elétrica sincronizada
c) Metoprolol
d) Atropina

COMENTÁRIO: Ao pegar um eletrocardiograma e vermos uma taquicardia, a primeira coisa
a definir é se ela é instável ou estável. Para caracterizar instabilidade em arritmias o
paciente deve apresentar pelo menos 1 desses critérios (5 D's): dor torácica, desmaio,
dispneia, diminuição da PA e diminuição do nível de consciência. Nossa colega do caso
está, portanto, estável. Em seguida devemos avaliar a duração do QRS, caracterizando
QRS estreito (supraventricular) ou largo (ventricular quase sempre). No nosso caso, o QRS é
estreito. Por fim, avaliar a regularidade do ritmo. No ECG temos irregularidade. Portanto
estamos diante de uma paciente com taquicardia estável com QRS estreito e irregular,
trata-se de uma Fibrilaçao Atrial. Pode ocorrer em pacientes hígidos como consequência
de libação alcóolica (Binge Drinking), quadro chamado de Holiday Heart Syndrome.
Paciente com FA com início há mais de 48 horas tem risco maior de formação de trombos
no átrio esquerdo, portanto devem ser submetidos a controle de FC no primeiro momento.
Alternativa A: INCORRETA. A amiodarona é usada para reversão do ritmo (de FA para
sinusal). Como sintomas há mais de 48 horas, essa conduta não é apropriada.
Alternativa B: INCORRETA: A CVES deve ser usada para pacientes instáveis.
Alternativa C: CORRETA. O metoprolol consegue controlar a FC sem risco de reversão do
ritmo
Alternativa D: INCORRETA: A atropina deve ser usada em bradicardias instáveis.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa042f4340d20011fb234c/5da9fab74340
d20011fb2342/documento/5e8cfcfe8df578002628bdb1
__________________________________________________________________________________________
47) Um homem de 70 anos queixa-se de sangramento retal com seu clínico geral há 2
semanas. Ele descreve sangue misturado às fezes, associado a alteração nos hábitos
intestinais, com aumento na frequência de evacuação. Ele também apresentou dor
abdominal no lado esquerdo e perda de peso de 10kg no último mês. Exame físico do
abdome e toque retal sem alterações. Hemograma 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 usada 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.
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d) Na minoria dos casos, os cânceres colorretais surgem de pólipos adenomatosos
displásicos.

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 tempo, pois o cólon nessa região tem grande calibre e a
obstrução se torna um evento tardio.
Alternativa B: CORRETA: O exame mais realizado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e
uma vez 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
naqueles que ingerem dietas pobres em fibras que são ricas em proteína animal, gordura e
carboidratos refinados.
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.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaffe64340d20011fb3052/5daafc59132e
d4001119f14d/documento/5e8e5776cac3c30026ff75da
__________________________________________________________________________________________
48) Homem, 45 anos, em consulta médica, refere congestão nasal e sinusite recorrentes,
além de dispneia, tosse com hemoptise e emagrecimento de oito quilos no último ano. Os
exames laboratoriais mostraram anemia normocrômica e normocítica, trombocitose,
velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada, aumento nos níveis de creatinina e
sedimento urinário com proteinúria e hematúria. Frente a este quadro clínico, o diagnóstico
mais provável é:

a) Granulomatose com Poliangeíte (Granulomatose de Wegener).
b) Poliarterite nodosa.
c) Arterite de Takayasu.
d) Arterite de células gigantes.

COMENTÁRIO: A Granulomatose com Poliangeíte, também conhecida como
Granulomatose de Wegener é uma doença sistêmica caracterizada por vasculite
necrosante granulomatosa com acometimento preferencial das vias aéreas superiores e
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inferiores, pulmões, além de glomerulonefrite e graus variados de vasculite sistêmica. Ela se
expressa através de manifestações pulmonares (os sintomas mais comuns tosse e
hemoptise, seguidos de dispneia) e manifestações extrapulmonares, sendo o acometimento
de vias aéreas superiores a manifestação clínica mais frequente, estando presente em
70-90% dos pacientes. Podem ocorrer sinusite, rinorreia purulenta, úlceras mucosas, crostas
nasais, epistaxe e obstrução nasal. Otite média e otalgia também são bastante frequentes,
assim como perda da audição. Também podem estar presentes úlceras orais dolorosas,
gengivite hiperplástica e aumento doloroso das glândulas submandibulares e parótidas. O
acometimento renal ocorre entre 70% a 80% dos pacientes no decorrer da doença,
cursando com leucocitúria, hematúria e proteinúria (habitualmente não-nefrótica). Sendo
assim, o quadro clínico em questão é bastante característico da Granulomatose de
Wegener.
Alternativa A: CORRETA.
Alternativa B: INCORRETA: A poliarterite nodosa (PAN) é uma vasculite necrosante sistêmica
caracterizada pela presença de um processo inflamatório agudo e necrose fibrinóide das
artérias de médio calibre. Há grande variabilidade dos sinais e sintomas devido aos diversos
órgãos que podem ser afetados, atingindo preferencialmente o sistema nervoso periférico,
o rim, a pele, o aparelho digestivo, o coração e as articulações, sendo a febre a
manifestação inicial mais comum.
Alternativa C: INCORRETA: A arterite de Takayasu é uma vasculite crônica de etiologia
desconhecida que acomete principalmente a aorta e seus ramos principais. A hipertensão
arterial sistêmica (HAS) se desenvolve em mais de 50% dos pacientes com essa doença em
razão da estenose das artérias renais ou da redução da elasticidade da aorta e seus ramos.
Com a evolução da doença, tornam-se presentes manifestações do acometimento
vascular representadas pela redução no pulso de uma ou mais artérias, diferença de níveis
pressóricos nos membros superiores, sopros cervicais, supraclaviculares, axilares ou
abdominais, além de claudicação de membros e isquemia periférica.
Alternativa D: INCORRETA: A Arterite de células gigantes é uma vasculite granulomatosa
crônica, e suas manifestações clínicas dependem da localização da isquemia relativa ou
absoluta dos territórios irrigados pelos vasos afetados. Clinicamente, a maioria dos casos
tem um início insidioso, explicando a demora até ao diagnóstico que tantas vezes se
observa nesta doença. O acometimento mais comum de ramos extracranianos das
carótidas, em especial a artéria temporal. Mais comum após os 60 anos, associada a
polimialgia reumática.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daac574132ed4001119eb4b/5daac2bb43
40d20011fb29ea/documento/5f179e396d3c50001f2a4ee9
__________________________________________________________________________________________
49) (QUESTÃO CANCELADA - FALTOU ECG, DESCONSIDERAR)Paciente masculino, 65 anos,
com sobrepeso (IMC = 30), tabagista de longa data, portador de diabetes mellitus,
hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia é acordado às 3h da manhã com forte dor
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torácica à esquerda que irradia para o pescoço. Em uso de losartana 25mg/dia,
metformina 850mg/dia e sinvastatina 20mg/dia. Ele é admitido no hospital de referência
com PA =86x45mmHg em ambos os membros, FC = 42bpm, SpO2 = 90% em ar ambiente,
com FR = 42 ipm, turgência jugular visível a 45º, sonolento e com diaforese. Fez o ECG
abaixo. Tendo em vista o quadro clínico, qual a opção que melhor correlaciona a principal
opção diagnóstica com a terapia correta?

a) Pericardite Aguda, anti-inflamatórios e colchicina.
b) IAM Killip IV. Paciente precisa de angipoplastia primária.
c) Dissecção de aorta torácica tipo A de Stanford e tamponamento cardíaco. Paciente
precisa de drenagem pericárdica de urgência.
d) IAM Killip II. Paciente precisa de morfina e oxigenioterapia.

COMENTÁRIO: Paciente tabagista, dislipidêmico e diabético, acorda com dor torácica
típica (forte intensidade, irradiando para o pescoço)...Até que se prove o contrário, é um
infarto agudo do miocárdio! Paciente com maiores fatores de risco, que ainda possuem
sinergia entre si e história compatível com uma síndrome coronariana aguda. Com isso,
ficamos entre a alternativa B e D. Apesar de ter como diferenciar a resposta pelo
tratamento, vamos lembrar a escala de Killip:
I - Sem sinais de Insuficiência Cardíaca
II - Estertores pulmonares
III - Edema agudo de pulmão
IV - Choque cardiogênico
Vemos que o paciente da questão está hipotenso, bradicárdico e taquipneico com
rebaixamento do nível de consciência... Altíssima suspeita para choque de origem
cardiogênica. Nesse caso, o paciente é classificado como a maior gravidade (Killip IV) e
precisa de intervenção coronariana com brevidade para tentativa de reperfusão e
reversão parcial do quadro. A evolução desse quadro, caso nada seja feito, é de parada
cardiorrespiratória.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa042f4340d20011fb234c/5da9fc504340
d20011fb2343/documento/5efe378ae395d9001c6a69de
__________________________________________________________________________________________
50) Paciente de 19 anos procura atendimento por quadro de tosse produtiva, febre e
cansaço. À admissão, encontrava-se hipocorado, com pele pegajosa, enchimento capilar
lentificado, taquicárdico (FC 121 bpm), taquipneico (FR 34irpm), normotenso (PA 114x68
mmHg). Ausculta diminuída em terço superior esquerdo. Laboratório com 21400 leucócitos,
sendo 10% de bastões, 68.000 plaquetas, Hb 11, pH 7,26, anúria, glicemia capilar 186.
Assinale a alternativa que apresenta a resposta mais completa sobre o atual estado do
rapaz:
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a) SIRS.
b) Sepse.
c) Sepse grave.
d) Choque séptico.

COMENTÁRIO: Paciente com suspeita infecciosa (foco pulmonar) e sinais de disfunção
orgânica = Sepse! Diversos conceitos ao redor do assunto ainda geram dúvida, então
vamos ver as alternativas e elucidar cada uma:
Alternativa A: INCORRETO - Os sinais de SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica)
são categorizados por alterações de sinais vitais decorrentes de diversas condições, como
na resposta ao trauma, afecções inflamatórias como a pancreatite e em infecções.
Anteriormente eram critérios diagnóstico de Sepse. Presunção de infecção + SIRS positivo (2
critério) = Sepse. Após o Sepsis-3, esse conceito foi mudado e SIRS deixou de ser ferramenta
diagnóstica de sepse.
Alternativa B: CORRETO - A disfunção orgânica gerada pela infecção é avaliado através do
SOFA, que avalia 6 sistemas (SNC, Respiratório, Cardiovascular, Renal, Hepático,
Coagulação) através de exames laboratoriais e exame físico. Caso pontue 2 pontos (e o
paciente da questão só pela plaquetopenia já pontua 2) + uma infecção = Sepse
Alternativa C: INCORRETO - Conceito em desuso. Anteriormente a Sepse Grave dizia
respeito ao surgimento de disfunção orgânica na Sepse. Hoje entende-se que a Sepse é
uma doença grave por si só, retirando a classificação de Sepse Grave.
Alternativa D: INCORRETO - O choque séptico é caracterizado pela hipotensão (PAM < 65) a
despeito das medidas de ressuscitação volêmica + hiperlactatemia. O paciente da questão
não está nessa classificação.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daab7354340d20011fb28fd/5daab4b3132
ed4001119ea6e/documento/5ea1980900d62f001cf0a23d
__________________________________________________________________________________________
51) Homem, 21 anos de idade, com antecedente de doença celíaca, refere urina
avermelhada há 2 semanas. Relata episódios semelhantes anteriormente.
Concomitantemente, apresentou febre baixa, congestão nasal e odinofagia, apresentando
melhora com analgésicos comuns. Nega história familiar de doenças renais. Nega artralgia,
alterações cutâneas, oftalmológicas, auditivas e outras alterações urinárias. Exame clínico
sem alterações. Sedimento urinário (Urina 1) com hematúria 1+. A hipótese diagnóstica para
o caso é:

a) Glomeruloesclerose segmentar e focal.
b) Nefropatia por IgA.
c) Glomerulonefrite membranoproliferativa.
d) Púrpura de Henoch-Schönlein.
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COMENTÁRIO: A questão envolve avaliação de diferentes condições associadas e/ou que
constituem glomerulopatias. É importante aqui destacar os seguintes fatores: paciente
jovem adulto, com histórico de doença celíaca, possível hematúria macroscópica (urina
avermelhada), possível infecção de vias aéreas superiores (congestão nasal, odinofagia,
febre baixa), achado de hematúria 1+ no exame de urina tipo 1 e ausência de demais
queixas urinárias ou sistêmicas. Com isso é possível comparar tais parâmetros com as
prováveis hipóteses diagnósticas.
Alternativa A: INCORRETA. A glomeruloesclerose segmentar e focal é uma causa importante
de síndrome nefrótica (proteinúria, hipoalbuminemia, edema). Pode ter origem primária
(forma idiopática) ou secundária, associada a fatores como anemia falciforme, obesidade,
uso de drogas injetáveis como a heroína, nefropatia de refluxo, entre outros. O quadro e
história descrita na questão não é sugestiva dessa glomerulopatia.
Alternativa B: CORRETA. A nefropatia por IgA é uma glomerulopatia relacionada ao
acúmulo de IgA nos mesângios dos glomérulos. É uma causa comum de hematúria
macroscópica com origem glomerular, acometendo principalmente crianças e jovens
adultos do sexo masculino. A doença celíaca constitui uma das patologias associados a
deposição de IgA nos mesângios e por isso pode estar associada a nefropatia por IgA. Além
disso, a ocorrência de infecção de vias áreas superiores relaciona-se como um fator
concomitante a ocorrência de hematúria macroscópica na nefropatia por IgA.
Alternativa C: INCORRETA. A glomerulonefrite membranoproliferativa está associada a
ocorrência de elementos característicos da síndrome nefrótica (edema, hipoalbunemia,
proteinuria) e/ou da síndrome nefrítica (oligúria, edema, hipertensão arterial, hematúria).
Pode ser primária, de origem idiopática, ou secundária, associada a inúmeras condições,
como por exemplo, a hepatite C e nefrite lúpica. A história clínica descrita no caso e
ausência de demais alterações no exame de urina tipo I não sugerem essa patologia.
Alternativa D: INCORRETA. A púrpura de Henoch-Schönlein é uma vasculite caracterizada
pela deposição de imunocomplexos contendo o IgA em pequenos vasos da pele, rins e
trato gastrointestinal. É mais comum nas crianças e costuma cursar com acometimento
sistêmico, com presença de púrpura, dor abdominal, artrite, além de outras ocorrências
características desse acometimento sistêmico. Dessa forma, o quadro descrito na questão
não sugere essa patologia.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa995a4340d20011fb2765/5daa97a2434
0d20011fb2761/documento/5f8fb880e80116001cf0b45e
__________________________________________________________________________________________
52) Tereza, 67 anos, foi encaminhada a um hospital de referência investigação de
pancitopenia. Em consulta, a paciente refere astenia progressiva nos últimos 3 meses e
presença de petéquias e gengivorragia há 14 dias. Diante desse quadro, procurou
atendimento médico e foi solicitado um hemograma, que revelou anemia normocítica
normocrômica, com baixa contagem de reticulócitos, leucopenia com diferencial normal e
plaquetopenia. Um exame hematoscópico revelou presença de elevada porcentagem de
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dacriócitos (hemácias “em lágrima”). Nessa situação, o diagnóstico mais provável da
paciente e o exame complementar a ser solicitado para sua confirmação devem ser,
respectivamente:

a) Mielofibrose e biópsia de medula óssea.
b) Leucemia mieloide aguda e aspirado de medula óssea.
c) Mielodisplasia e citometria de fluxo de sangue periférico.
d) Aplasia de medula óssea e sorologia para parvovírus B19.

COMENTÁRIO: É muito importante memorizar quais são as hemácias "especiais" pois são
muito características de suas doenças. Por exemplo, dacriócitos para mielofibrose,
hemácias em foice para anemia falciforme, etc.
Alternativa A: Correto! Dacrióticos ou hemácias em lágrima são palavra-chave para
mielofibrose, comum em pacientes mais idosos e importante causa de pancitopenia.
Diagnóstico mediante biópsia de medula óssea.
Alternativa B: Incorreto. Teríamos leucocitose maciça com presença de formas primitivas
como blastos.
Alternativa C: Incorreto. Seria uma hipótese válida por ser também causa de pancitopenia,
porém a investigação é mediante mielograma.
Alternativa D: Incorreto. Existe associação entre anemia aplásica e parvovírus B19 em
pacientes com anemia falciforme de base.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa10ef4340d20011fb2438/5dc9e63923d
af600111a0e68/documento/5efe39b2e395d9001c6a6a5f
__________________________________________________________________________________________
53) Mulher de 37 anos, com cefaleia há 7 anos, inicialmente caracterizada por ser
hemicraniana, pulsátil, de forte intensidade, com náusea, vômito, fonofobia e fotofobia,
com periodicidade mensal e duração de 24 a 48 horas. Há um ano, as crises aumentaram
de frequência e duração, com uso diário de analgésicos contendo dipirona e cafeína,
assim como Tramadol com Paracetamol. Atualmente a cefaleia tem característica de ser
bilateral e em aperto, de moderada intensidade. Exame físico geral e neurológico sem
alterações. A principal hipótese diagnóstica para a cefaleia atual da paciente é

a) Neoplasia intracraniana.
b) Enxaqueca crônica.
c) Cefaleia crônica diária por abuso de analgésico.
d) Cefaleia tensional.

COMENTÁRIO: Isso é clássico em neurologia. Inicialmente paciente apresenta um padrão
compatível com enxaqueca, entretanto com o passar do tempo passa a fazer uso
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excessivo de analgésicos e evolui com mudança do padrão da cefaleia crônica. Isso é o
que conhecemos como cefaleia por abuso de analgésicos conforme descrito na letra C.
Alternativa A: Errado, neoplasia raramente tem cefaleia como sintoma isolado.
Alternativa B: Errado, paciente mudou o padrão inicial da enxaqueca para outro padrão.
Alternativa C: Correto, conforme acima.
Alternativa D: Errado, há abuso de analgésico claramente complicando uma enxaqueca.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaa73e4340d20011fb2817/5daaa580434
0d20011fb2812/video/60c0d303d8b796001f0b4e02
__________________________________________________________________________________________
54) Adolescente de 15 anos de idade, apresenta adenomegalia cervical unilateral há 6
meses e com crescimento progressivo; nos últimos 2 meses cursa com febre diária, perda de
peso e sudorese. Qual diagnóstico mais provável?

a) Linfoma de Burkitt.
b) Neuroblastoma
c) Carcinoma de tireoide.
d) Linfoma de Hodgkin.
e) Carcinoma de glândulas salivares.

COMENTÁRIO: Diante de um adolescente com história de adenomegalia cervical de
crescimento progressivo e sintomas B (descritos a seguir), a suspeita de linfoma de Hodgkin
deve ser considerada. O Linfoma de Hodgkin (LH) corresponde a 10% de todos os linfomas,
e possui curva de incidência bimodal, com picos em torno dos 20 anos de vida e após a
quinta ou sexta década. A doença predomina em homens, e a expressão clínica mais
habitual é o surgimento de adenomegalias indolores cervicais ou supraclaviculares, de
consistência de borracha. Pode haver dor local após ingestão de álcool (achado incomum
mas altamente específico), e a doença tende a progredir por contiguidade envolvendo as
cadeias linfonodais distais. Os sintomas B: febre, perda ponderal >10% em 6 meses e
sudorese noturna denotam pior prognóstico, e são encontrados em 1/3 dos pacientes.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa10ef4340d20011fb2438/5daa103c132
ed4001119e578/video/5daa103675f1530028c2ffda
__________________________________________________________________________________________
55) Um paciente de 48 anos procura a unidade básica de saúde para orientações. Ele está
preocupado pois seu pai faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 49 anos e teme que
isso aconteça com ele também. Ele refere que fuma desde os 18 anos, mas que deseja
parar só não sabe quando nem como fazer. Recentemente tem aumentado
progressivamente sua carga tabágica, fumando agora quase uma carteira e meia por dia
(30 cigarros), tem fumado o primeiro cigarro logo que acorda e precisa sair do seu trabalho
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diversas vezes para fumar na rua. Ficou preocupado, pois recentemente apresentou uma
fratura de membro inferior e ainda assim fumava enquanto estava acamado em casa. Seu
exame físico demonstra circunferência abdominal de 120cm, pressão arterial de 182x86
mmHg e frequência cardíaca de 92bpm. O paciente retorna para uma reavaliação com os
exames laboratoriais que demonstram: Glicemia de jejum=129 mg/dL, Creatinina=1,36
mg/dL, Colesterol total=287 mg/dL, HDL=39 mg/dL, Trig=167 mg/dL. No exame físico, a
pressão arterial encontra-se em 176x84mmHg. Considerando as drogas disponíveis no
sistema público de saúde, qual seria a terapia farmacológica inicial ideal para a
hipertensão desse paciente?

a) Enalapril associado a Anlodipino.
b) Hidroclorotiazida associado a Atenolol.
c) Losartana associado a Atenolol.
d) Enalapril em monoterapia.
e) Hidroclorotiazida em monoterapia.

COMENTÁRIO: Trata-se de um paciente com histórico familiar de infarto agudo do
miocárdio, hipertenso, com glicemia de jejum alterada, circunferência abdominal elevada,
tabagista e dislipidêmico, sendo assim, este paciente apresenta um risco cardiovascular
elevado. Além disso, a presenta pressão arterial com pressão sistólica maior que 160 mmHg,
já tendo recomendação para uso de dois fármacos. Nesses casos, a recomendação é
utilizar um IECA + BBC (bloqueador do canal de cálcio), tornando a melhor alternativa a
letra A. Porém, a questão foi anulada por conta de um problema no caderno de provas.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa042f4340d20011fb234c/5da9fe154340
d20011fb2345/video/5da9fd556cf8080026b29f7c
__________________________________________________________________________________________
56) Paciente de 60 anos, hipertenso, com quadro gripal há 4 dias, apresentando tosse seca
e febre que não melhoram com uso de dipirona e paracetamol, procura o atendimento
médico em unidade referência para síndromes gripais. Está consciente e orientado, com
SpO₂ 92% em ar ambiente, frequência respiratória 28 irpm, sem queixa de dispneia. PA
120x80 mmHg, FC 80 bpm, enchimento capilar normal. Gasometria arterial mostrando pO₂

70 mmHg, pCO₂ 32 e Lactato 1,9; e com suspeita de Covid-19. Sendo dessa forma, o
paciente apresenta

a) Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG.
b) Sepse
c) Insuficiência Respiratória Aguda.
d) Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA.
e) Choque Séptico.

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa042f4340d20011fb234c/5da9fe154340d20011fb2345/video/5da9fd556cf8080026b29f7c
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COMENTÁRIO: O enunciado nos traz um paciente idoso apresentando tosse seca, febre
refratária, taquipnéia e hipoxemia, foi colocada suspeita de Covid-19. Analisando os a
gasometria do paciente podemos perceber que ele está com uma relação P/F acima de
300 (PaO2/FiO2), o que afasta a suspeita de SDRA. Também não há sinal de disfunção
orgânica, isso afasta a suspeita de Sepse ou Choque séptico. O paciente também não
apresenta critérios para Insuficiência respiratória aguda, visto que apresenta Pao2 >
60mmHg e PaCO2 < 50mmHg. Sobrou a letra A, de fato esse paciente apresenta uma
síndrome respiratória aguda grave(SRAG), afinal, todos indivíduos com quadro gripal que se
apresentem com dispnéia, desconforto respiratório, ou hipoxemia(SpO2 <95%) podem ser
classificados com acometidos por SRAG.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5fac162ac6557f0012ec8a0a/5fac15f8c655
7f0012ec8a09/video/5fac15c439d087001c030448
__________________________________________________________________________________________
57) Menino de 4 anos é levado à Unidade Básica de Saúde. Os pais referem que, há alguns
dias, ele tem acordado com edema em volta dos olhos. No decorrer do dia, o edema se
acumula nas pernas e no períneo. Ao exame físico, encontra-se em anasarca e com
pressão arterial dentro da normalidade. O exame de urina revela proteinúria 3+, 5
hemácias/campo, cilindros hialinos e granulosos. Em relação a esse quadro, a hipótese
diagnóstica mais provável é:

a) Glomerulonefrite aguda.
b) Nefropatia por IgA.
c) Síndrome hemolítico-urêmica.
d) Infecção do trato urinário.
e) Síndrome nefrótica.

COMENTÁRIO: Temos um paciente pediátrico com anasarca, proteinúria e pressão arterial
normal. O quadro sugere o diagnóstico de síndrome nefrótica. Ela se caracteriza por
hipoalbuminemia, hiperlipidemia e edema. Por definição, é a eliminação de 3,5g ou mais
de proteína em 24h. A etiologia mais comum, em crianças, é a doença de lesão mínima
(DLM), caracterizada por lesões visíveis apenas à microscopia eletrônica (fusão dos
processos podocitários). É normalmente idiopática e tratada com corticosteroide, que é
usado em várias etiologias de síndrome nefrótica: a lesão mínima responde
dramaticamente a essa terapia. A síndrome nefrótica pode complicar com peritonite
bacteriana espontânea (PBE), visto que a doença provoca ascite pela hipoalbuminemia.
Ocorre devido à translocação bacteriana e deve ser tratada com antibioticoterapia. Nessa
população (síndrome nefrótica), o principal agente etiológico da PBE é o pneumococo
(Streptococcus pneumoniae): em cirróticos, predomina a PBE por Escherichia coli. Vale
lembrar que uma outra complicação possível da síndrome nefrótica são os eventos
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tromboembólicos, como a trombose de veia renal. É explicada pela perda de antitrombina
III, substância anticoagulante. Vamos às alternativas:
Alternativa A: INCORRETA. A glomerulonefrite pós-estreptocóccica (GNPE), também
chamada de glomerulonefrite difusa aguda (GNDA), pode ocorrer após uma amigdalite ou
piodermite pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. É a principal causa de síndrome
nefrítica (edema, hipertensão, hematúria) em crianças: normalmente não altera a função
renal, e tem um período de incubação entre a infecção e o quadro (1 a 2 semanas, em
média).
Alternativa B: INCORRETA. A doença de Berger cursa com hematúria macroscópica
intermitente, sem outros sintomas, associado principalmente a infecções de vias aéreas
superiores, sem um período de incubação descrito (quadro concomitante à infecção).
Alternativa C: INCORRETA. A síndrome hemolítico-urêmica (SHU) é caracterizada por uma
tríade: injúria renal aguda, anemia e plaquetopenia. É uma condição que ocorre devido à
liberação de toxinas por uma bactéria causadora de diarreia, a Escherichia coli (mais
especificamente, o sorotipo O157:H7). Essa é a causa principal de SHU, mas outras causas
são possíveis (infecção por Shigella, medicamentos).
Alternativa D: INCORRETA. Não são descritos sintomas de ITU (disúria, polaciúria).
Alternativa E: CORRETA. A DLM é o diagnóstico mais provável para o caso, e responde
muito bem à corticoterapia.

LINK  RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa86414340d20011fb25a5/5fd1c5bec65
57f0012ecb904/video/5fd1c55f146cf5001d53b415
__________________________________________________________________________________________
58) Paciente de 10 anos de idade, masculino, apresenta quadro de hipotonia, com
movimentos rápidos, involuntários, bilaterais, disartria, queda frequente e choro fácil, com
evolução de 15 dias e agravamento à 3 dias. Sem antecedentes no último mês de quadro
infeccioso e sem dados sugestivos de intoxicação ou infecção recente. Exames
laboratoriais normais, ASLO normal, sem alterações hepáticas ou renais. Tomografia sem
contraste normal. Diante do quadro, o diagnóstico inicial mais provável da doença de
base, é:

a) Febre reumática.
b) Tique nervoso.
c) Síndrome de hiperatividade com déficit de atenção.
d) Hipertensão intracraniana.
e) Vasculite lúpica.

COMENTÁRIO: O quadro clínico de hipotonia + movimentos rápidos, involuntários e bilaterais
+ disartria + queda frequente + choro fácil são indicativos de coreia de Sydenham,
condição decorrente de febre reumática. O fato de não haver história de quadro
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infeccioso e o ASLO ser normal não excluem esta hipótese, visto que a coreia pode ocorrer
anos após a infecção estreptocócica.
Alternativa A: CORRETA. A doença de base da coreia de Sydenham é a febre reumática.
Alternativa B: INCORRETA. O tique nervoso é caracterizado por movimentos rápidos,
repetitivos e que a pessoa faz sem perceber. Não é associado a hipotonia, disartria, quedas
frequentes e choro fácil, além de não ser um quadro progressivo, como ocorre com nosso
paciente.
Alternativa C: INCORRETA. A síndrome de hiperatividade com défit de atenção não
manifesta-se com hipotonia, movimentos involuntários, disartria, queda frequente e choro
fácil, mas sim com desatenção, impulsividade e hiperatividade.
Alternativa D: INCORRETA. Caso nosso paciente apresentasse hipertensão intracraniana, a
tomografia realizada nos daria indícios.
Alternativa E: INCORRETA. A vasculite lúpica, além de ser rara no sexo masculino,
geralmente apresenta sintomas renais, e não do sistema nervoso central. Além disso,
apresentaria muito provavelmente alteração à tomografia computadorizada.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa042f4340d20011fb234c/5da9febb132e
d4001119e488/video/5da9fe8e75f1530028c2f822
__________________________________________________________________________________________
59) Mulher, 28 anos de idade, é levada pela polícia a uma Unidade de Pronto Atendimento,
UPA, por quadro de comportamento violento (estava atirando pedras nos carros que
passavam). Vem acompanhada da genitora que refere alteração do comportamento, há
dois dias. Relata que nos últimos meses a paciente vinha apresentando episódios de
irritabilidade, dormindo cerca de 3 horas por dia e fez compras não condizentes com a
situação econômica da família. Nega comorbidades, uso de medicações, drogas ou
quedas. A paciente apresenta-se com comportamento violento, ameaçando a equipe de
saúde, e fazendo gestos obscenos. Diz que os familiares querem interná-la para ficar com
todo o dinheiro dela e que é muito rica. Se recusa a receber atendimento médico, não
permite ser examinada e não aceita tomar nenhuma medicação. Em relação ao quadro
de base da paciente, é correto afirmar:

a) O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar é o mais provável, mesmo sem histórico de
depressão.
b) O quadro provavelmente decorre de um distúrbio orgânico, sendo indicado exame de
imagem do sistema nervoso central.
c) Os delírios de grandeza e persecutório apresentados sugerem diagnóstico de
esquizofrenia.
d) A paciente apresenta-se em episódio de histeria, associado a um transtorno
psicossomático.
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COMENTÁRIO: Apesar dos sintomas psicóticos (delírios de grandeza e persecutórios),
percebam o quadro prévio de alteração de humor (irritabilidade), com diminuição de
necessidade de sono e aumento de energia.
Alternativa A: Correta. Quadro típico de mania do transtorno bipolar. Com Alteração de
humor, aumento de energia, diminuição de necessidade de sono, aumento de
psicomotricidade.
Alternativa B: Errada. É sempre importante excluir quadros orgânicos, porque o diagnóstico
psiquiátrico é sempre de exclusão. Mas nesse caso, um quadro subagudo, em paciente
jovem, sem comobidades, sempre lembrar de causas psiquiátricas. O mais correto é pedir
exames e fazer exame de imagem da cabeça, mas o diagnóstico mais provável nesse caso
é o TAB.
Alternativa C: Errada. Esquizofrenia é um quadro caracterizado apenas por sintomas
psicóticos (delírios e alucinações), desorganização e sintomas negativos. Mais comum em
homem e pessoas mais jovens (Ao redor dos 20 anos). E o paciente não teria os demais
comemorativos do caso.
Alternativa D:Errada. Isso é o que todo médico pensa, que é tudo fingimento, mas
percebam que a paciente está psicótica, dizer que é só histeria é errado.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaa41d4340d20011fb27cf/5daa9e32132
ed4001119e918/video/5efe407c91cf11001c1a37bd
__________________________________________________________________________________________
60) SFR, masculino, 40 anos, solteiro, caminhoneiro, tabagista (20 cigarros/dia) desde os 12
anos, refere que há 40 dias iniciou tosse seca e que após 10 dias notou também fraqueza e
perda do apetite. Procurou atendimento médico na UBS, recebeu diagnóstico de IVAS com
prescrição de sintomáticos. Fez uso correto da medicação, porém evoluiu com piora do
quadro retornando à UBS. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese
diagnóstica, dados semiológicos esperados e a investigação para o caso.

a) Tuberculose pulmonar; diminuição do murmúrio vesicular, sopro anfórico e
emagrecimento; Baciloscopia direta, Teste Rápido Molecular e Rx tórax.
b) Tumor pulmonar; sibilos, hemoptise, baqueteamento digital, síndrome carcinoide;
Broncoscopia e RNM encéfalo.
c) Pneumonia bacteriana; esforço expiratório, murmúrio vesicular universalmente diminuído
e sibilos; TC Tórax e fibrobroncoscopia.
d) HIV/AIDS infecção aguda; questionar presença de diarreia, úlceras aftosas e queilite
angular; Investigar doenças oportunistas e testes anti-HIV

COMENTÁRIO: Questão sucinta e que não traz muitas informações sobre quadro clínico.
Observamos um paciente jovem, tabagista, com tosse há 40 dias e astenia. Devemos
avaliar as alternativas e por exclusão definir qual diagnóstico seria mais compatível com o
que foi apresentado. A suspeita de neoplasia pulmonar deve ser pensada em indivíduos

https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaa41d4340d20011fb27cf/5daa9e32132ed4001119e918/video/5efe407c91cf11001c1a37bd
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daaa41d4340d20011fb27cf/5daa9e32132ed4001119e918/video/5efe407c91cf11001c1a37bd


com sintomas respiratórios crônicos e que apresentem síndrome consumptiva associada
(Alternativa B incorreta). Na pneumonia bacteriana habitualmente não observamos
murmúrio vesicular universalmente reduzido, mas sim diminuição localizada, e sibilos são
observados geralmente naqueles com pneumopatia de base (asma ou DPOC). Reservamos
exames complementares como tomografia de tórax e fibrobroncoscopia em situações de
falência terapêutica ou imunossuprimidos (Alternativa C incorreta). Faltam dados clínicos
para suspeita de HIV/AIDS infecção aguda e a ausência de febre é bem contrária a esta
hipótese (Alternativa D incorreta). Então, consideramos a possibilidade de tuberculose
pulmonar mais adequada para o que foi apresentado, onde podemos observar murmúrio
vesicular reduzido, sopro anfórico (típico de escavação pulmonar) e emagrecimento,
prosseguindo propedêutica com baciloscopia, teste rápido molecular e Rx de tórax.

LINK RECOMENDADO:
https://aluno.sanarflix.com.br/#/portal/sala-aula/5daa0b7e132ed4001119e520/5daa0b7e13
2ed4001119e51f/video/5daa0b726cf8080026b2a575
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