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Foram INDEFERIDOS os recursos contra as seguintes questões:  

 

 

 

 

Questão 19) 

De acordo com a fundamentação do recurso na referida questão, não consta “obstruções múltiplas” como 

opção de resposta. Portanto, de acordo com a referência bibliográfica, dentre as opções possíveis para a 

referida questão, somente a obstrução da artéria ilíaca se apresenta com resposta correta.    

 

Questão 25) 

De acordo com as fundamentações dos recursos na referida questão e a referência bibliográfica, 

somente a opção “C” (a lesão do plexo hipogástrico superior leva à disfunção sexual masculina) se 

apresenta com resposta correta. 

 

 

 

 

 

 

Questão 01) 

Podem ocorrer pulsações arteriais reduzidas ou desiguais nos braços de pacientes com aterosclerose 

que afetam as artérias subclávias, dissecção aórtica e arterites incomuns, como a doença de Takayasu. 

Na estenose aórtica supravalvular, pode haver transmissão seletiva do jato arterial para a artéria e o 

braço direito, levando a maiores pressões naquela extremidade. Este não é o caso, no entanto, com 

estenose aórtica subvalvular ou valvular. A estenose aórtica valvular leva ao pulso parvus et tardus, um 

pulso lento e fraco, melhor apreciado pela palpação das artérias carótidas.  

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p. 100-101. 

 

Questão 03) 

Muitos medicamentos são metabolizados por isoformas do sistema enzimático do citocromo P-450 

(CYP), que são expressas no fígado e outros tecidos. O cetoconazol, a eritromicina e a claritromicina 

(mas não a azitromicina) são exemplos de drogas que inibem CYP3A4 e 3A5. Como essas isoformas P-

450 são responsáveis pelo metabolismo da sinvastatina, atorvastatina e lovastatina, a terapia combinada 

com tais inibidores pode aumentar a probabilidade de miopatia devido a estas estatinas. A pravastatina 

não é metabolizada pelo sistema CYP3A e, portanto, o risco de miopatia não é aumentado na presença 

de inibidores da CYP3A. O sildenafil, um inibidor seletivo da fosfodiesterase tipo 5 prescrito para tratar a 

disfunção erétil, potencializa o efeito vasodilatador dos nitratos. A administração de nitratos nas 24 horas 

do uso de sildenafil foi associada a hipotensão arterial profunda. O verapamil inibe o fluxo mediado pela 

p-glicoproteína da digoxina na bile e na urina e pode contribuir para a toxicidade da digoxina. 

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p. 76-77,82. 

  
 

 ÁREA DE ATUAÇÃO EM CARDIOLOGIA:  
Cardiologia Pediátrica (A1201) / Ecocardiografia (A1202) / Eletrofisiologia Clínica Invasiva (A1203) / Ergometria 
(A1204) / Hemodinâmica E Cardiologia Intervencionista (A1205)  

ÁREA DE ATUAÇÃO EM CIRURGIA VASCULAR: 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (A1301)  
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Questão 14) 

O pulso parvus et tardus - um pulso pequeno com um pico sistólico retardado - é caracteristicamente 

visto em estenose aórtica grave e é melhor apreciado palpando a artéria carótida em vez de um vaso 

periférico como a artéria braquial. Pulsus bisferiens, caracterizado por dois picos sistólicos, ocorre 

quando um grande volume do traçado é ejetado rapidamente do ventrículo. É típico da insuficiência 

aórtica pura e da regurgitação aórtica combinada com estenose aórtica. Também é visto na 

cardiomiopatia hipertrófica com obstrução de saída dinâmica. Na coarctação da aorta, os pulsos 

carotídeos e braquiais geralmente aumentam rapidamente e têm grandes volumes. Por outro lado, os 

pulsos das extremidades inferiores, como na artéria femoral, reduziram as pressões sistólicas e de pulso 

com uma taxa de aumento lenta e um pico tardio. O atraso da artéria femoral pode ser apreciado 

palpando as artérias braquial e femoral simultaneamente. A aorta normal é muitas vezes palpável apenas 

acima do umbigo. Se a aorta é palpável abaixo do umbigo, deve-se suspeitar de um aneurisma da aorta 

abdominal.  

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p. 98-101,1579. 

 

 

Questão 16) 

Os principais critérios incluem o seguinte: achados esqueletais: pelo menos quatro dos seguintes: pectus 

carinatum, pectus excavatum que requer cirurgia, relação braço / altura> 1.05, sinal positivo do polegar e 

sinal do pulso, escoliose> 20° ou espondilolistese, extensão reduzida do cotovelo <170°, pés planos e 

protrusões acetabulares. Achados cardiovasculares: dilatação de seios de Valsalva e aorta ascendente, 

ou dissecção aórtica ascendente descoberta; ocular: Ectopia lentis (deslocamento da lente identificada 

pelo exame da lâmpada de fenda); sistema nervoso central: ectasia dural lombossacral; História familiar 

ou genética: parente de primeiro grau que atende aos critérios diagnósticos ou que conhece a mutação 

Marfan; Os critérios menores incluem anormalidades esqueléticas menores (hipermobilidade articular, 

pectus excavatum não-cirúrgico, palato arqueado alto e características faciais, como a hipoplasia malar), 

prolapso da valva mitral e dilatação/dissecção da aorta torácica/abdominal descendente antes dos 50 

anos. No caso desse paciente, a ectopia lentis é um critério importante, as outras escolhas são critérios 

menores.  

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p. 97. 

 

 

Questão 17) 

O inibidor direto da trombina dabigatrana e os inibidores do fator Xa rivaroxabana e apixabana são 

anticoagulantes orais antagônicos não-vitamínicos aprovados para prevenção de acidente vascular 

cerebral em pacientes com fibrilação atrial não valvular. Cada um desses agentes demonstrou ser não 

inferior ou superior à varfarina em eficácia e segurança. Os novos anticoagulantes orais não são 

aprovados para pacientes com válvulas cardíacas próteses (mais complicações trombo-embólicas e 

maior risco de hemorragia). A dose de cada um desses agentes deve ser ajustada em pacientes com 

disfunção renal e não deve ser utilizada em doença renal grave. Apesar de ser administrada uma vez por 

dia em pacientes com fibrilação atrial, a rivaroxabana realmente tem uma meia-vida mais curta (5 a 9 
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horas) do que a apixabana ou a dabigatrana (10 a 16 horas), que são  administradas duas vezes ao dia. 

Todos esses agentes perdem a maior parte do seu efeito anticoagulante após 24 horas de 

descontinuação, portanto não oferecem vantagem em pacientes cujos níveis de INR em uso de varfarina 

variam muito fora da faixa terapeutica devido a não adesão ao tratamento com esse anticoagulante. 

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p. 97. 

 
Questão 18) 

Indeferido por falta de fundamentação teórica. 

 
Questão 29) 

A cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito (ARVC) é representada por infiltração de gordura ou 

fibrofatina na parede do ventrículo direito (RV). Clinicamente, a doença é caracterizada por arritmias 

ventriculares com risco de vida em jovens de aparência saudável, afligindo os homens mais comumente. 

A prevalência é estimada em 1 em 5000 indivíduos, embora a dificuldade de diagnóstico dificulte a 

estimativa da prevalência verdadeira. Na sua forma familiar, mutações foram identificadas em genes que 

codificam proteínas desmosomal. A imuno-histoquímica de proteínas desmosomal, como a plakoglobina, 

em amostras de biópsia endomiocárdica é um teste de diagnóstico sensível e específico para ARVC. A 

maioria dos pacientes com ARVC demonstra anormalidades RV por ecocardiografia, tomografia 

computadorizada, angiografia RV ou ressonância magnética. Em formas avançadas, o ventrículo 

esquerdo pode estar envolvido. O ECG em pacientes com ARVC em ritmo sinusal pode demonstrar um 

bloqueio de ramo direito completo ou incompleto, com um entalhe terminal no complexo QRS (onda de 

epsilon). A taquicardia ventricular (VT) ocorre comumente em pacientes com ARVC, geralmente com uma 

morfologia de bloqueio do ramo esquerdo devido à sua origem no RV.  

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p.781. 

 
Questão 31) 

As modificações de estilo de vida beneficiam a maioria dos indivíduos com hipertensão. A obesidade 

contribui para a pressão arterial elevada (BP) e mesmo pequenos graus de perda de peso podem 

diminuí-la, independentemente do tipo de dieta empregada. A redução da ingestão dietética de sódio 

para <100mmol/ d (2,4 g de sódio ou 6 g de cloreto de sódio) diminui a PA sistólica aproximadamente 2 a 

8 mm Hg. Nem todos os indivíduos hipertensos respondem a menor ingestão de sal, e alguns pacientes 

(afro-americanos e idosos) podem ser particularmente sensíveis à redução de sódio. A adoção do plano 

de alimentação DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), rico em frutas, vegetais e produtos 

lácteos com baixo teor de gordura e baixo teor de gorduras saturadas, mostrou reduzir a PA em 11,4 / 

5,5mmHg. Ainda maiores reduções são manifestadas pela combinação da dieta DASH com menor 

consumo de sódio. Os suplementos de magnésio e cálcio não demonstraram reduzir significativamente a 

pressão arterial. A ingestão excessiva de álcool exerce um efeito hipertensor, de modo que o abuso de 

álcool é realmente uma causa de hipertensão reversível. 

Referência Bibliográfica:  ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p.953-956. 
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Questão 32) 

A hipertensão essencial é responsável por aproximadamente 90% dos pacientes com pressão arterial 

elevada. A doença do parênquima renal é a segunda causa mais comum, responsável por 

aproximadamente 5%. Agrupados, coarctação da aorta, doença de Cushing e feocromocitoma 

contribuem para <1%. O aldosteronismo primário é responsável por ~ 1% da hipertensão na população 

geral, mas uma % maior (~ 11%) em pacientes com hipertensão resistente. Hipertensão pura do "jaleco 

branco", em que as pressões sanguíneas tomadas no escritório são persistentemente elevadas, mas fora 

do escritório não, são encontradas em 20% a 30% dos pacientes. A maioria dos pacientes com 

hipertensão do jaleco branco está livre de dano de órgão alvo e tem um excelente prognóstico de 10 anos 

em relação à doença cardiovascular. Em pacientes idosos, as artérias braquiais são frequentemente 

escleróticas e podem não se tornar ocluídas até que o manguito de pressão arterial seja inflado a uma 

pressão muito alta. Como resultado, a pressão do manguito gravada pode ser muito maior do que a 

medida intra-arterial, resultando em "pseudo-hipertensão" 
Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. Single volume, 

10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p.946-948. 

 
Questão 39) 

Indeferido por falta de fundamentação teórica. 

 
Questão 48) 

Os fatores que aumentam significativamente a mortalidade com CRM incluem o aumento da idade, 

emergência ou cirurgia urgente, cirurgia cardíaca prévia, dependência de diálise ou creatinina sérica> 

2mg/dL, sexo feminino, fração de ejeção do ventrículo esquerdo <40%, doença vascular periférica e 

doença pulmonar obstrutiva crônic. Com exceção da doença pulmonar obstrutiva crônica e gênero 

feminino, essas variáveis também são preditores de acidentes vasculares cerebrais no período 

perioperatório. O EuroSCORE pode ser usado para avaliar o risco de resultados adversos em pacientes 

individuais. Curiosamente, a diabetes e a obesidade não são preditores independentes de mortalidade ou 

acidentes vasculares cerebrais após a CRM. Essas características são, no entanto, preditores 

independentes significativos para o desenvolvimento de mediastinite pós-operatória. Embora não incluída 

no EuroSCORE, a fibrilação atrial pré-operatória também está associada ao aumento da mortalidade e 

morbidade perioperatória em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. 

Referência Bibliográfica: ZIPES, Douglas et al., BRAUNWALD'S HEART DISEASE: A Textbook of cardiovascular medicine. 

Single volume, 10th edition. Philadelphia: Ed. Elsevier/Saunders, 2015. p.1214-1215. 
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Questão 34) 

O bom leito receptor do enxerto de pele tem que ter boa vascularização pra estimular o crescimento do 

tecido de granulação para a pega do enxerto e não colocar o enxerto sobre o tecido de granulação ja 

formado no leito de uma ferida previa (antes do enxerto).  

“Graftable beds with adequate blood supply include healthy soft tissues, periosteum, perichondrium, 

paratenon, and bone surface that is perforated to encourage granulation tissue growth. Poor graft 

surfaces with inadequate blood supply include exposed bone, cartilage, tendon, and fibrotic chronic 

granulation tissue.” 

Referência: Sabiston 19th Edition, pag.1916. 

 

Questão 42) 

Quando a manobra de Pringle (manobra descrita) não cessa o sangramento, a hipótese mais provável é 

o sangramento ser proveniente das veias hepáticas. 

 
 
 

 

 

Questão 01) 

A taxa de intubação cecal constitui critério de avaliação na qualidade da colonoscopia sem, no 

entanto, levar-se em consideração a taxa de intubação ileal.  

Referências: SILVA, R. G.; CAMPOS, F. G. C. M.; RODRIGUES, B. D. S. Câncer do reto. Atheneu, 2017 – Cap. 3: 

Prevenção primária e secundária do cancer colorretal – pág. 32-33. 

 

Questão 06) 

Constitui um caso a parte o tratamento do paciente com leucemia aguda. A apresentação mais 

comum é febre e dor, sem uma localização clara do abscesso. A recomendação para este caso 

é tratar apenas com antibioticoterapia, reservando a cirurgia para os casos de insucesso.  

Referências: CAMPOS, F. G., REGADAS, F. S., PINHO, M. Tratado de Coloproctologia. Atheneu, 2012 – pág 811. 

 

Questão 15) 

Apesar de todas as características serem comuns as duas doenças, a hiperplasia neuronal é 

raramente observada na RCU, ao contrário da DC. Todas as outras alternativas são mais 

frequentes na RCU.  

Referências: SCOTT R. STEELE, TRACY L. HULL, THOMAS E. READ, THEODORE J. SACLARIDES, ANTHONY 

J. SENAGORE, CHARLES B. WHITLOW.  The ASCRS textbook of colon and rectal surgery. Third Edition. Springer, 

2016 – Cap 44 Inflammatory bowel disease: pathobiology - tabela 44-1 (versão eletrônica) 

 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM CIRURGIA GERAL: 
Cirurgia Videolaparoscópica (A1401) / Cirurgia do Trauma (A1402)  

ÁREA DE ATUAÇÃO EM COLOPROCTOLOGIA: 
Cirurgia Videolaparoscópica (A1501)  
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Questão 22) 

De acordo com a escala da AAST a lesão grau II do cólon corresponde há laceração menor ou igual a 

50% da circunferência do cólon (alternativa C do gabarito) 

Referências: SCOTT R. STEELE, TRACY L. HULL, THOMAS E. READ, THEODORE J. SACLARIDES, ANTHONY J. 

SENAGORE, CHARLES B. WHITLOW.  The ASCRS textbook of colon and rectal surgery. Third Edition. Springer, 2016 – Cap 43 

– Trauma of the colon, rectum and anus - (versão eletrônica) 

 

Questão 27) 

Trata-se de infecção por Neisseria gonorrhoeae. Devido ao alto índice de infecção concomitante por 

clamídia, o MS preconiza o uso de ciprofloxacina 500mg + azitromicina 1g em dose única. As outras 

alternativas constituem associações e/ou doses bizarras dos antibióticos. 

Referências: SILVA, R. G.; CAMPOS, F. G. C. M.; RODRIGUES, B. D. S. Câncer do reto. Atheneu, 2017 – Cap 59 – Doenças 

sexualmente transmissíveis – pág 883. 

 

  
 

 

 
 

Questão 13) 

Indeferido por falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 16) 

Indeferido por falta de fundamentação teórica. 

 

Questão 39) 

A imagem mostra com clareza tratar-se de gastrosquise, cuja complicação associada é restrição do 

crescimento intrauterino. 

Referência: OBSTETRÍCIA CUNNINGHAM, F.Gary; LEVENO, Kenneth J.; BLOOM, Steven L. Williams Obstetrics. 24ª edição, 

McGraw-Hill, 2014, páginas 212, 213. 

 

Questão 40) 

Não existe tal afirmação no Manual do Ministério da Saúde conforme recomendado na bibliografia do 

Concurso, ao passo que no Williams – Obstetrícia - afirma-se a dificuldade de avaliação dos exames 

colpocitológicos em função das alterações fisiológicas da gestação. 

Referência: OBSTETRÍCIA CUNNINGHAM, F.Gary; LEVENO, Kenneth J.; BLOOM, Steven L. Williams Obstetrics. 24ª edição, 

McGraw-Hill, 2014, páginas 1221,1222. 

Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. 5ª edição, 2012, página 242. 

 

Questão 41) 

A imagem demonstra um acretismo placentário, cujo principal fator de risco é cesariana prévia. A imagem 

está adequada. 

Referência: OBSTETRÍCIA CUNNINGHAM, F.Gary; LEVENO, Kenneth J.; BLOOM, Steven L. Williams Obstetrics. 24ª edição, 

McGraw-Hill, 2014, páginas 804-806. 

Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. 5ª edição, 2012, página 53 e 54. 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
Endoscopia Ginecológica (A1801)   
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Questão 17) 

“Colectomia total promove cura completa da retocolite ulcerativa” 

Referência: Currente Medical Diagnosis and Treatment 2017. p.661. 

 

Questão 30) 

“ulcera geralmente solitária localizada em bulbo duodenal” 

Referência: Currente Medical Diagnosis and Treatment 2017. p.631. 

 

            

  

 
 

Questão 17) 

A síndrome de wallenberg pode sim ocorrer em ambas as situações (oclusão da vertebral ou da cerebelar 

posterior inferior), porém nas alternativas só existe uma opção destas que é a correta. Letra B.  

Referência: Brazis, sexta edição, 331. 

 

Questão 40) 

Fraqueza proximal simétrica, lentamente progressiva, associada a amiotrofia, fasciculação e arreflexia, 

assim como fibrilações, ondas positivas, fasciculações e potencias polifásicoa gigantes na 

eletromiografia, caracterizam síndrome do neurônio motor, e excluem miopatia como diagnóstico que 

melhor explica  o conjunto de achados clínicos e eletrofisiológicos. 

Referência: DAROFF, R B. Bradley’s Neurology in Clinical Practice, 7th ed. Philadelphia: Elsevier, 2016. P.1501-1502 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02) 

Na acidose metabólica isolada, existe uma redução prevista na concentração sanguínea de CO2. Esta 

compensação respiratória ocorre de acordo com a seguinte equação: PCO2 = 1,5 X [HCO3
-] + 8 (+ ou – 2) 

Se a resposta compensatória não é adequada, um distúrbio acidobásico misto está presente. Se o PCO2 

é maior do que o previsto, o paciente tem uma acidose respiratória simultânea à acidose metabólica.  

No caso descrito no enunciado da questão, conforme a equação acima, a compensação respiratória 

esperada seria correspondente a um valor de PCO2 no intervalo de 28,5 a 32,5mmHg. Desta forma, 

o PCO2 encontrado, de 37mmHg, define um componente respiratório no distúrbio acidobásico do 

paciente em questão, que apresenta acidose mista.   

Referência: Kliegman, RM, Stanton, BF, Geme, JS, Schor, NF, Behrman, RE. Nelson’s Textbook of Pediatrics. 20.ed. 

Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2015. P. 374 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM PEDIATRIA:  
Alergia e Imunologia Pediátrica (A2201) / Cardiologia Pediátrica (A2202)/ Endocrinologia Pediátrica (A2203) / 
Gastroenterologia Pediátrica (A2204) / Hematologia E Hemoterapia Pediátrica (A2205) / Medicina Intensiva 
Pediátrica (A2207) / Nefrologia Pediátrica (A2208) / Neonatologia (A2209) / Neurologia Pediátrica (A2210) / 
Pneumologia Pediátrica (A2211) /  Reumatologia Pediátrica (A2212) 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM GASTROENTEROLOGIA 
Endoscopia Digestiva (A1901) / Hepatologia (A1902)  

ÁREA DE ATUAÇÃO EM NEUROLOGIA 
Neurofisiologia Clínica (A1109)   
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Questão 15) 

Os sintomas e sinais clínicos descritos na questão são característicos de doença do refluxo 

gastroesofágico. Com relação às medidas posturais indicadas no tratamento do refluxo, pode-se afirmar 

que: quando o lactente encontra-se acordado é recomendado mantê-lo em posição vertical no colo dos 

pais ou responsáveis. A posição sentada, por sua vez pode piorar o refluxo e deve ser evitada em 

pacientes com este diagnóstico. A elevação da cabeceira é uma medida recomendada. No entanto, o 

uso de travesseiros para elevação da cabeça pode levar à flexão e compressão abdominal, que 

podem piorar o refluxo. Durante o sono, a posição prona é contraindicada em função do risco de 

morte súbita do lactente. Assim, a única recomendação correta entre as opções de resposta é 

evitar exposição ao cigarro, medida crucial na prevenção ao refluxo em todas as idades.  

Referência: Kliegman, RM, Stanton, BF, Geme, JS, Schor, NF, Behrman, RE. Nelson’s Textbook of Pediatrics. 20.ed. 

Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2015. P. 1790 

 

 

Questão 36) 

O quadro clínico, e os achados laboratoriais e eletrocardiográficos caracterizam o diagnóstico de 

hipercalemia grave. O tratamento da hipercalemia tem dois objetivos básicos: estabilizar o coração, 

evitando arritmias graves e remover potássio do organismo. Os tratamentos que previnem arritmias 

agudamente têm a vantagem de agirem rapidamente, mas NÃO removem potássio do organismo. O 

cálcio estabiliza a membrana celular dos miócitos cardíacos, prevenindo arritmias. O brometo de 

ipratrópio não altera os níveis plasmáticos de potássio. A suspensão da oferta de potássio na 

dieta não é uma opção de tratamento indicada na hipercalemia grave. O bicarbonato de sódio, por 

sua vez, faz com que o potássio se desloque para dentro da célula, reduzindo seus níveis 

plasmáticos, sendo a opção mais indicada, entre as alternativas, para a redução do potássio sérico. 

Referência: Kliegman, RM, Stanton, BF, Geme, JS, Schor, NF, Behrman, RE. Nelson’s Textbook of Pediatrics. 20.ed. 

Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2015. P. 359 

 

 

Questão 43) 

Os sintomas clínicos descritos na questão são característicos de um primeiro episódio de síncope, 

provavelmente de origem neurocardiogênica. Todos os pacientes que apresentam um primeiro 

episódio de síncope devem realizar eletrocardiograma, em busca de prolongamento do intervalo 

QT, pré-excitação, hipertrofia ventricular, anormalidades da onda T e anormalidades de condução, 

que são condições que representam maior gravidade e devem ser prontamente excluídas. 

O Tilt-test é um exame que já foi bastante utilizado na avaliação de pacientes com síncope, no entanto, 

suas sensibilidade e especificidade têm sido questionadas. Assim, embora não haja contraindicação à 

sua realização no caso descrito pela questão, este não seria o primeiro exame a ser realizado.  

Referência: Kliegman, RM, Stanton, BF, Geme, JS, Schor, NF, Behrman, RE. Nelson’s Textbook of Pediatrics. 20.ed. 

Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2015. P. 515-6 
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Questão 13) 

“Uma diferença angular de 30 a 40 graus entre o iluminador de fenda e o biomicroscópio tornará o exame 

mais fácil ao produzir maior separação entre os dois reflexos.” 

Referência: CORNEA. Fundamentals, Diagnosis and Management”. Autores: Mark J. Mannis e Edward J. Holland. Vol One. 

2017. Pag. 91. 

 

 

Questão 46) 

“O protótipo da conjuntivite membranosa é a conjuntivite diftérica.”, causada pelo Clostridium diphteriae, 

opção “B” da prova. Além disso, a palavra verdadeiramente, inclusa na referida questão, não permite 

outra alternativa, a não ser a opção “B”. 

Referência: “DOENÇAS EXTERNAS OCULARES E CÓRNEA” Autores: Ana Luiza Hofling-Lima et al. 2ª Ed. 2011. Pág. 30 
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