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Olá, caro aluno! 
 
Estamos iniciando o Planejamento de Estudos para as provas de Residência Médica. 
 
Temos certeza de que, a partir de hoje, seus estudos tomarão um novo rumo e você perceberá que o 
esforço pessoal aliado à nossa orientação produzirá bons resultados, inclusive de forma 
relativamente rápida. 
 
Adiantamos que a primeira semana costuma ser a mais complicada, já que é justamente quando o 
aluno começa a se organizar para virar "estudante profissional". É natural que passemos por essa 
fase de adaptação. Fique tranquilo! Depois melhora. 
 
Mãos à obra! 
 
Como estudar as tarefas da Sugestão de Ordenação 

· A sua Sugestão de Ordenação está formatada considerando-se as opções indicadas por você, 
referente ao seu sentimento em relação às disciplinas (gosta, não gosta, indiferente, não 
sabe). Desta forma, o seu estudo será mais agradável e mais organizado, bastando seguir a 
ordem sugerida abaixo. 

· A sua meta de estudos possui “n” tarefas para serem cumpridas durante a semana de acordo 
com a sua disponibilidade horária de estudo semanal. 

 
Exemplo: 
SUGESTÃO DE ORDENAÇÃO 
Tarefas: 
1º Disciplina 1 
2º Disciplina 2 
3º Disciplina 3 
4º Disciplina 4 
5º Disciplina 1 
6º Disciplina 2 
7º Disciplina 3 
8º Disciplina 4 
9º Disciplina 5 
10º Disciplina 1 
11º Disciplina 2 
12º Disciplina 3 
 
Vamos supor que sua disponibilidade de estudo semanal fosse a seguinte: 
2ªf – 1,5h 
3ªf – sem disponibilidade 
4ªf – 3h 
5ªf – 3h 
6ªf – sem disponibilidade 
sábado – 4,5h 
domingo – 6h 
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Considerando que se gasta em torno de 1,5h para cada tarefa, você estudaria da seguinte forma: 
Tarefas: 
1º Disciplina 1 (estudo na 2ª feira) 
2º Disciplina 2 (estudo na 4ª feira) 
3º Disciplina 3 (estudo na 4ª feira) 
4º Disciplina 4 (estudo na 5ª feira) 
5º Disciplina 1 (estudo na 5ª feira) 
6º Disciplina 2 (estudo no sábado) 
7º Disciplina 3 (estudo no sábado) 
8º Disciplina 4 (estudo no sábado) 
9º Disciplina 5 (estudo no domingo) 
10º Disciplina 1 (estudo no domingo) 
11º Disciplina 2 (estudo no domingo) 
12º Disciplina 3 (estudo no domingo) 
 
 

Vamos iniciar a sua Meta de Estudos!!! 
 
SUGESTÃO DE ORDENAÇÃO 
 
1) PREVENTIVA  
2) PREVENTIVA  
3) PEDIATRIA 
4) PEDIATRIA  
5) CIRURGIA  
6) CIRURGIA  
7) GINECOLOGIA  
8) CIRURGIA  
9) PREVENTIVA  
10)  ENDOCRINOLOGIA 
11) ENDOCRINOLOGIA 
12) GINECOLOGIA  
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Você deverá estudar as tarefas abaixo: 
 
PREVENTIVA  
Tarefa-Assunto: Saúde do Trabalhador  
 
Conteúdo da tarefa: 
Leia os temas abaixo na apostila , após leia as dicas e faça os exercícios indicados. 
 
Apostila: Saúde do trabalhador 
Assuntos: Seção 1- Vigilância Epidemiológica   
 
Conteúdo das Dicas: 
 
Esse capítulo tem grande importância na prova de preventiva, possuindo muitas informações que             
precisam ser DECORADAS. Nas aulas do MedCurso são dadas algumas dicas de memorização             
muito boas, que valem a pena ser utilizadas.  
 
1) Importante saber quais são os CRITÉRIOS de inclusão de doenças na lista de notificação               
compulsória. Algumas provas, além de cobrarem esses critérios, também solicitam que o aluno             
saiba o significado dos mesmos. Portanto, utilize a regra mnemônica abaixo para lhe ajudar: 
 
C ompromissos internacionais 
R egulamento internacional 
I nusitados agravos 
T ranscendência 
É pidemias e surtos 
R esta MAGNITUDE 
I mportante lembrar: VULNERABILIDADE 
O potencial de disseminação 
 
Vá à apostila e entenda cada um desses conceitos. Importante lembrar que a VULNERABILIDADE              
avalia a capacidade de prevenção e controle, NÃO estando relacionada ao conceito de ser              
vulnerável (suscetível a algo). 
 
2) Infelizmente você terá que decorar quais são as doenças de notificação compulsória nacionais e,               
dentro delas, as de notificação imediata (dentro de 24h após o contato suspeito). Minha sugestão é                
que não perca tanto tempo com isso agora, pois certamente irá esquecer. Utilize as regras               
mnemônicas ensinadas pelo MedCurso (“BESTEIRAS” e “IMEDIATAS”) e deixe para reler essa            
parte da matéria nas semanas anteriores à prova. 
 
3) O conceito de NOTIFICAÇÃO SEMANAL NEGATIVA costuma ser cobrado em concursos. 
· O que significa? Notificação avisando que não houve doença ou agravo no período. É um                
indicador de eficiência do sistema de informação (memorize isso!!!) 
· Quais doenças notificar negativamente? Todas que constam na lista de notificação compulsória 
· Qual o principal foco? Doenças erradicadas ou em processo de erradicação (redução da incidência               
da doença) 

 

“Para passar na Residência Médica, não basta estudar muito, é preciso estudar certo!” – Equipe de 

Orientadores LS MED. 



              META DEGUSTAÇÃO                Janeiro/2019 

 
4) Importante lembrar que: A notificação deve ser SIGILOSA, respeitando o anonimato dos             
cidadãos.  
 
5) Cuidado: o conceito a seguir costuma confundir o candidato na hora da prova --> A notificação                 
das doenças NÃO é atribuição exclusiva de profissionais de saúde, podendo QUALQUER            
CIDADÃO notificar. 
 
6) A prova vai tentar te confundir com relação à quando notificar. Mas, lembre-se: O caso suspeito                 
deve ser notificado INDEPENDENTEMENTE da confirmação laboratorial, não sendo         
necessário esperar confirmação diagnóstica!  
 
Agora faça os exercícios abaixo e veja como isso pode ser cobrado nas provas... 
 
1) HMAR AL 2016 
Recentemente, novos agravos foram incluídos na Lista de doenças de notificação compulsória do             
SINAN. Em relação à notificação, assinale a alternativa ERRADA: 
A) A notificação negativa é um importante elemento na avaliação do sistema de vigilância              
epidemiológica 
B) A responsabilidade da notificação é restrita aos profissionais médicos 
C) Em determinadas doenças, como por exemplo, a tuberculose, deve-se notificar apenas o caso              
confirmado 
D) Por compulsória entende-se a obrigatoriedade da notificação, visando à cobertura universal dos             
agravos selecionados 
 
2)  HMMG SP 2013 
É uma das doenças de notificação compulsória, segundo a lista nacional: 
A) Síndrome do corrimento uretral masculino 
B) Síndrome do corrimento uretral feminino 
C) Toxoplasmose 
D) Histoplasmose 
 
3) HSJ MS 2016 
As doenças constantes na LNCI - Lista de Notificação Compulsória Imediata: 
A) São notificadas somente por enfermeiros da rede pública de saúde 
B) Devem ser notificadas à autoridade sanitária mais próxima, por qualquer pessoa que tomar              
conhecimento do caso 
C) Devem ser notificadas somente depois da confirmação do caso 
D) Sua notificação é opcional 
 
4) SCMSP 2015 
Considerando as diretrizes nacionais para notificação compulsória, é INCORRETO afirmar: 
A) Casos suspeitos de doença meningocócica devem ser notificados pelo responsável pelo serviço             
de saúde ou profissional que assistiu o paciente, em no máximo 24 horas. 
B) As autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação              
compulsória que esteja sob sua responsabilidade. 
C) As autoridades de saúde garantirão a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação              
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compulsória para profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral. 
D) Linfoadenopatia regional não supurada com diâmetro superior a 3 cm que apareceu nos              
primeiros três meses subsequentes à imunização BCG deve ser objeto de notificação de evento              
adverso a vacinação. 
E) Recém-nascido de mãe HIV positiva não deverá ser notificado antes de completar 18 meses,               
quando será factível descartar a possibilidade de persistência de anticorpos maternos. 
 
5) SUS PE 2013 
A seguir, estão listados critérios para inclusão de doenças e agravos na lista de notificação               
compulsória. Assinale o conjunto CORRETO desses critérios:  
A) Magnitude; Potencial de Disseminação; Compromissos Internacionais; Possibilidade de         
Enfrentamento. 
B) Magnitude; Potencial de Disseminação; Vulnerabilidade; Possibilidade de Enfrentamento. 
C) Magnitude; Transcendência; Potencial de Disseminação; Patogenicidade. 
D) Magnitude; Potencial de Disseminação; Transcendência; Patogenicidade; Possibilidade de         
Enfrentamento. 
E) Magnitude; Potencial de Disseminação; Transcendência; Compromissos Internacionais. 
 
6) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - SE 2013 
Em relação aos dados a serem coletados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, assinale a                
alternativa CORRETA:  
A) a notificação negativa é um importante elemento na avaliação do sistema de vigilância              
epidemiológica. 
B) a responsabilidade da notificação é restrita aos profissionais médicos. 
C) deve-se notificar apenas o caso confirmado. 
D) historicamente, a notificação compulsória tem sido dispensável para a vigilância epidemiológica. 
E) a lista de doenças de notificação compulsória é nacional e não pode ser alterada por Estados e                  
Municípios. 
 
7) PROCESSO SELETIVO UNIFICADO - MG 2012 
São critérios para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória, EXCETO: 
A) compromissos internacionais. 
B) impossibilidade de cura. 
C) potencial de disseminação. 
D) vulnerabilidade. 
 
8) SUS BA 2011 
Historicamente, a principal fonte de Vigilância Epidemiológica é a notificação compulsória de            
doenças e agravos à saúde, cuja lista é atualizada sistematicamente. Entre os critérios que norteiam               
a inclusão das doenças na lista de notificação compulsória, está a vulnerabilidade, que se refere: 
A) às doenças de alta incidência, prevalência, mortalidade ou as com impacto na expectativa de               
vida. 
B) às doenças de alta transmissibilidade, cuja introdução em áreas com elevada concentração de              
população suscetível possa provocar epidemias. 
C) às características particulares da doença em termos de sua gravidade. 
D) à existência de meios efetivos para o controle da doença. 
E) às situações emergenciais e a toda suspeita de epidemia ou de ocorrència de agravo inusitado. 
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9) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA 2014 
Você atende um paciente com febre há 2 dias, mialgias, cefaleia e especialmente dor retro-orbitária.               
Prova do laço negativo, sem outras alterações clínicas. Está havendo neste momento um surto de               
dengue na região onde você trabalha. Qual a conduta correta? 
A) Solicitar sorologia para dengue, a fim de confirmar a doença, pois apenas notifica-se o caso                
quando há certeza diagnóstica. 
B) Solicitar sorologia para dengue, mas notificar no momento do atendimento, já que há forte               
suspeita diagnóstica. 
C) Solicitar sorologia para dengue e encaminhar para centro de referência em atendimento a              
doenças infecciosas da região, a fim de realizar a notificação. 
D) Não notificar, já que em casos de surto a notificação é desnecessária. 
E) Notificar no momento do atendimento, já que há forte suspeita diagnóstica. 
 
10) Hospital Materno Infantil SC 2014 
Assinale a alternativa que não apresenta uma doença de notificação compulsória: 
A) Sarampo 
B) Febre Tifóide 
C) Leishmaniose cutânea 
D) Ascarisíase 
 
 
Comentários e Gabaritos: 
 
1) Lembre-se: QUALQUER cidadão pode notificar. Vale ressaltar também que o Ministério da             
Saúde, em alguns documentos específicos sobre TUBERCULOSE, AIDS, HANSENÍASE E          
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, afirma que essas patologias só devem ser notificadas quando           
confirmadas. GABARITO: B 
 
2) Questão fácil, porém decoreba. GABARITO: A 
 
3) A) Incorreta. Podem ser notificadas por qualquer pessoa que porventura tenha tomado             
conhecimento do caso (não apenas enfermeiros); C) Incorreta. Devem ser notificadas na simples             
suspeita; D) Incorreta. Como o próprio nome já diz, a lista é de notificação COMPULSÓRIA.               
GABARITO:B 
 
4) Única alternativa incorreta é a letra E, pois não existe essa orientação. Crianças expostas ao risco                 
de transmissão vertical do HIV já devem ser notificadas. GABARITO: E 
 
5) Reveja os critérios de inclusão de doenças na lista de notificação compulsória e o significado de                 
cada um deles. GABARITO: E  
 
6) B) Incorreta. É responsabilidade de todos os profissionais da saúde; C) Incorreta. Devemos              
notificar mesmo na simples suspeita; D) Incorreta. É uma das principais ferramentas da vigilância              
epidemiológica; E) Incorreta. A lista nacional pode ter agravos incluídos, porém, não podemos             
excluir agravos. GABARITO: A  
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7) Mais uma questão sobre os critérios de inclusão de doenças na lista de notificação compulsória.                
Isso deve estar medular já!!!! Gabarito:B  
 
8) VULNERABILIDADE: avalia a capacidade de prevenção e controle da doença, propiciando a             
atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e coletividade. Gabarito: D  
 
9) Durante SURTOS, também se considera casos confirmados de dengue aqueles casos notificados             
que não puderam ser investigados, pois se considera que todos possuem vínculos clinico             
epidemiológicos. Assim, concluímos que o caso é considerado confirmado e que a notificação deve              
ser feita. Gabarito: E  
 
10) Questão tranquila! Gabarito: D  
 
 
 
PREVENTIVA  
Tarefa-assunto: Saúde do Trabalhador  
 
Conteúdo da tarefa:  
 
Leia os temas abaixo na apostila, após leia as dicas e faça os exercícios indicados. 
 
Apostila: Saúde do trabalhador 
Assuntos: Seção 2 - O processo epidêmico 
 
 
Conteúdo das Dicas: 
 
Esse é um capítulo de fácil leitura, mas que possui muitos conceitos. Cuidado pra não “embolar” 
tudo e acabar se confundindo na hora da prova. Minha sugestão para este capítulo é que você, 
inicialmente, FIXE BEM os conceitos apresentados na apostila e deixe pra fazer as questões que 
estão ao longo do capítulo somente no final da sua leitura! Dessa forma verá se realmente fixou bem 
a teoria.  
 
1) No início do capítulo existe um quadro que resume bem essa parte da matéria. Leia com atenção 
e tente entender, não somente decorar. Dentre os conceitos apresentados, talvez os mais cobrados 
em concursos sejam os de epidemia x endemia: 
ENDEMIA = qualquer doença cuja incidência se situe dentro de limites de uma faixa de incidência 
esperada, que previamente foi estabelecida para aquela população. Logo, grave que: endemia = 
INCIDÊNCIA CONSTANTE 
EPIDEMIA = doença cuja INCIDÊNCIA está ACIMA do limite superior da normalidade 
 
2) Não é comum questões que perguntem quais são as fases da curva epidêmica, portanto, não perca 
seu tempo decorando isso. Apenas memorize as duas fases que podem confundi-lo se perguntadas: 
Egressão = período de duração da epidemia 
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Regressão = última fase na evolução de uma epidemia, período em que diminuem os casos da fase 
de egressão. Começa a partir da incidência máxima e termina no limite superior endêmico. 
 
3) Entenda o conceito de SURTO, pois ele costuma estar presente nas provas: 
SURTO = epidemia restrita a uma área geográfica pequena (ex: creche, bairro, fazenda...) ou 
epidemia em que todos os casos estão relacionados entre si. 
 
4) Entender a diferença entre os modos de transmissão horizontal das doenças. Não é um tema 
rotineiro, mas é bem fácil de entender. Se cair, você precisa estar atento! Vá à apostila e releia esta 
parte. 
 
5) NÍVEIS DE PREVENÇÃO: Principal assunto desse capítulo! É certo que esse tema estará 
presente na maioria das provas que você fizer. Fique atento, inclusive, para o conceito de prevenção 
primordial, que vem aparecendo mais nos últimos anos. 
 
6) Dentro do glossário das doenças infecciosas presente no final do capítulo, é importante que você 
saiba diferenciar bem o conceito de infectividade  x poder invasivo. Além disso, entenda bem os 
conceitos de Patogenicidade, Virulência e Suscetibilidade, pois eles podem confundir você na hora 
da prova. 
 
Agora faça os exercícios abaixo e veja como esses assuntos podem ser cobrados... 
 
1) HDG MG 2015 
Patogenicidade é definida pela capacidade 
A) de um agente etiológico produzir casos graves ou fatais. 
B) de um agente infeccioso produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os hospedeiros 
infectados. 
C) que têm certos organismos de penetrar e se desenvolver ou de se multiplicar no novo hospedeiro. 
D) que tem o agente etiológico para induzir imunidade no hospedeiro. 
 
2) HUOL RN 2016 
Há uma ação específica para identificar indivíduos em risco de tratamento excessivo, protegê-los de 
novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Essa 
ação é denominada: 
A) Prevenção de doenças 
B) Promoção à Saúde 
C) Prevenção Quaternária 
D) Prevenção Terciária 
 
 
3) SMS FLORIPA 2015 
Para o acompanhamento de epidemias, geralmente cria-se uma curva epidêmica. Na curva, o 
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momento em que observamos o aumento da incidência de determinada doença acima do limiar 
endêmico é chamado de: 
A ) egressão. 
B ) incidência máxima. 
C ) decréscimo endêmico. 
D ) regressão. 
 
4) UNCISAL AL 2016 
Casos de dengue persistem em ocorrer no Brasil desde a década de 80. Em alguns bairros de 
Maceió, por exemplo, sua frequência já é esperada dentro de um padrão sazonal. Esta ocorrência 
pode ser considerada: 
A) Pandemia 
B) Surto epidêmico 
C) Endemia 
D) Epidemia 
E) Distribuição sazonal 
 
5)  UFPR 2016 
Na prevenção primária, a saúde tem como medidas que correspondem ao segundo nível de 
prevenção (proteção específica), de acordo com o modelo de Leavell e Clark: 
A) Imunização, fisioterapia e acupuntura 
B) Higiene pessoal e detecção precoce dos casos 
C) Mamografia, imunização e proteção contra riscos ocupacionais 
D) Exames periódicos individuais e isolamento 
E) Moradia adequada, fitoterapia e fisioterapia 
 
6) HDG MG 2016 
A portaria número 641, de 2 de maio de 2012, publicou a Relação Nacional de Ações e Serviços de                   
Saúde (RENASES) no âmbito do Sistema Único de Saúde ( "Refere-se à identificação de casos               
novos de doenças transmissíveis, não transmissíveis, por exposição aos riscos ambientais e de             
atividades de trabalho, de abandono de tratamento, de faltantes a agendamento aos serviços de              
saúde, de contatos de casos, entre outros, visando reduzir a cadeia de transmissão e o agravamento                
da doença. assim como de nascidos vivos e óbitos, para redução do sub-registro"), estando ligada à                
seguinte ação ou serviço do componente Vigilância em Saúde: 
A) Interrupção da cadeia de transmissão 
B) Realização de inquéritos epidemiológicos 
C) Notificação de eventos de interesse de saúde pública 
D) Busca ativa 
E) Gerenciamento do risco sanitário 
 
 
7) INGOH GO 2015 
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O modelo de História Natural da Doença define três níveis de prevenção. Seguindo este modelo é 
considerada medida de prevenção secundária a realização de: 
A ) Tratamento fisioterápico. 
B ) Campanhas nacionais de Hanseníase. 
C ) Vacinação de bloqueio contra meningite. 
D ) Campanhas de vacinação contra poliomielite. 
 
8) Escola de Saúde Pública de Porto Alegre RS 2014 
Assinale a sequência numérica. de cima para baixo, que melhor expressa as definições dos níveis de 
prevenção: 
(1) Prevenção primordial. 
(2) Prevenção primária. 
(3) Prevenção secundária. 
(4) Prevenção terciária. 
(5) Prevenção quaternária. 
 
( ) Busca a detecção e o manejo precoce das doenças. 
( ) Evita a instalação dos fatores de risco. 
( ) Promove a reabilitação e a prevenção de complicações. 
( ) Busca eliminar os fatores de risco em questão. 
( ) Promove uso de melhores evidências sem causar dano. 
 
a) 3, 4, 1, 5, 2 
b) 3, 1, 4, 5, 2 
c) 3, 1, 4, 2, 5 
d) 5, 2, 3, 4,1 
e) 5, 2, 4, 3, 1 
 
9) HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- AC 
O que se entende por vias de transmissão? 
a) E o veículo utilizado pelo agente etiológico para sair do hospedeiro. 
b) São animais de espécies diferentes da principal, que permitem a sobrevida do agente etiológico. 
c) É o meio pelo qual o agente etiológico alcança o novo hospedeiro. 
d) São os animais e homens doentes/portadores. 
e) É o portador convalescente que ainda está expelindo a doença. 
 
10) Hospital Evangélico de Vila Velha ES 2014 
As flutuações na incidência de uma doença, ocorridas em um período maior que um ano é 
denominada de: 
a) endemia. 
b) surto. 
c) variações sazonais. 
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d) variações cíclicas. 
e) epidemia. 
 
 
Comentários e gabaritos: 
 
1) Patogenicidade = capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro             
suscetível. GABARITO: B 
 
2) A prevenção quaternária atua evitando iatrogenias, ou seja, evitando atuações desnecessárias aos             
pacientes. Exemplo é a supermedicalização ou a realização de procedimentos invasivos em            
pacientes terminais. GABARITO:C 
 
3) Egressão = período que surge quando a incidência ultrapassa o limite superior endêmico, e que                
termina quando a incidência voltar a assumir valores abaixo do limite superior endêmico, ou seja, é                
o período da endemia. GABARITO: A 
 
4) ENDEMIA = qualquer doença cuja incidência se situe dentro de limites de uma faixa de                
incidência esperada, que previamente foi estabelecida para aquela população. Logo, grave que:            
endemia = INCIDÊNCIA CONSTANTE. 
GABARITO: C 
 
5) Prevenção primária = ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de                 
saúde antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção              
específica. Ex: imunização, atividade física para diminuir chance obesidade...GABARITO: C 
 
6) A questão quer saber qual o componente da Vigilância em saúde a que está se referindo a frase                   
entre aspas. A resposta é a BUSCA ATIVA, pois é somente através dela que conseguimos               
identificar esses casos subnotificados. GABARITO: D 
  
7) Prevenção secundária objetiva diminuir a prevalência da doença (no caso de doenças que tem               
cura), atuando no período patogênico, quando a doença já começou. Exemplo: inquéritos para             
descoberta precoce de  pacientes com tuberculose na comunidade.  GABARITO: B 
 
8) Prevenção primordial = objetivo de evitar a instalação do fator de risco; prevenção primária =                
objetivo de eliminar o fator de risco e evitar a instalação da doença; diminui a incidência;                
prevenção secundária = rastreamento, detecção, tratamento, visa eliminar a doença, diminuindo a            
prevalência (para doenças curáveis); prevenção terciária = evita as complicações, reabilita e            
reintegra o indivíduo; prevenção quaternária = prevenção da iatrogenia. Gabarito: C  
 
9) Questão conceitual! Lembrar que a transmissão pode ser indireta, direta imediata e direta mediata               
(revise esses conceitos). Gabarito: C  
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10) Atenção: a variação da incidência de um agravo ao longo do tempo pode ser dividida de duas                  
maneiras básicas: 
* Variação sazonal: incidência máxima ou mínima das doenças ocorrendo no mesmo período, seja              
no ano, no mês, semana ou dia 
* Variação cíclica: repetição de um padrão de variação, através do tempo, da frequência de casos 
Gabarito: D  
 
PEDIATRIA 
Tarefa-assunto: Introdução às doenças exantemáticas. Sarampo.  
 
Conteúdo da tarefa:  
 
Leia os tópicos abaixo na apostila e após leia as dicas e faça os exercícios. 
 
Apostila: Síndromes Exantemáticas na infância 
Assuntos: 
- Introdução às doenças exantemáticas 
- Sarampo  
 
Conteúdo das dicas: 
 
 
TEMA 1 - Doenças exantemáticas:  
Há o surgimento agudo de uma erupção cutânea disseminada (rash ou exantema). 
 
É importante ter bem claro os conceitos de período de incubação, fase prodrômica, fase              
exantemática e fase de convalescença. Dificilmente será abordado de forma direta em uma questão,              
mas as bancas partem do princípio que você conhece bem esse assunto. 
 
2) Período de incubação: período do contágio até o início dos sinais e sintomas. Não é necessário                 
decorar o período de incubação exato de cada doença; ter uma ideia aproximada já é suficiente. No                 
geral, doenças virais apresentam período de incubação mais prolongado (1-3 semanas), enquanto            
nas doenças bacterianas o período de incubação é mais curto (poucos dias). 
 
3) Paciente na fase prodrômica é identificado como doente, apresenta sinais e sintomas, porém              
ainda não suspeitamos que estamos diante de uma doença exantemática. Os dados clínicos são              
inespecíficos. Paciente é contagioso. 
 
4) Considerando a fase exantemática, é importante definir o aspecto das lesões, a progressão da               
apresentação (crânio-caudal ou centrífuga) e se o desaparecimento é acompanhado ou não de             
descamação. Nesse momento que o exantema surge. Mais comumente os exantemas são            
maculopapulares ou vesiculares. 
 
5) É importante ter todos esses conceitos bem sedimentados. Esses termos estão incluídos nos              
enunciados e nos relatos dos casos clínicos. Sendo assim, para realizar um adequado raciocínio              

 

“Para passar na Residência Médica, não basta estudar muito, é preciso estudar certo!” – Equipe de 

Orientadores LS MED. 



              META DEGUSTAÇÃO                Janeiro/2019 

clínico é fundamental ter essas definições bem claras. Além das características das lesões, lembrar              
de avaliar a idade do paciente (determinadas faixas etárias têm doenças características), a             
epidemiologia (áreas endêmicas, contato com pacientes doentes) e o padrão da febre (se desaparece              
antes ou após o início do exantema). 
 
Exantema Maculopapular: mais comum. Lembrar que mácula é alteração da cor e pápula é              
elevação de menos de 0,5cm de diâmetro. Pode ser: 
 

● Aspecto Morbiliforme: Lesões maculopapulares avermelhadas, com pele sã de permeio.          
Principal exemplo: sarampo. 

● Aspecto Rubeoliforme: Lesões mais claras e com pápulas menores. Principal exemplo:           
rubéola. 

● Aspecto Escarlatiniforme: Acometimento micropapular homogêneo da pele. Principal        
exemplo: escarlatina. 

● Aspecto Urticariforme: Maculopápulas maiores, de limites mal definidos. 
● Descamação Furfurácea: Descamação fina (caspa). Principal exemplo: sarampo. 
● Descamação Lamelar: Descamação grosseira, em lascas. Exemplos: Kawasaki e escarlatina. 

 
Exantema vesicular: vesículas de até 1cm de diâmetro com conteúdo líquido e seroso. As pústulas               
são as lesões de conteúdo purulento. 
 
 
TEMA 2 - SARAMPO 
1) Saber bem o quadro clínico é suficiente para a resolução da maioria das questões. 
2) Epidemiologia:  
Agente etiológico - vírus de RNA pertencente ao gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae.             
Extremamente contagioso, transmitido por contato com secreções nasofaríngeas ou partículas de           
aerossol que o mantêm em suspensão no ar por até uma hora..  
Entender o conceito de caso autóctone de sarampo. Consiste no primeiro caso após a confirmação               
da cadeia de transmissão sustentada, ou seja, o vírus circula no país por mais de 1 ano em uma                   
mesma cadeia de transmissão. O sarampo é considerado eliminado no Brasil. Último caso em 2015.               
Ficar atento quando o enunciado relatar uma história recente de viagem ao exterior ou de contato                
com alguém vindo do exterior. Nesses casos, pensar em sarampo! 
 
3) Manifestações clínicas:  
O sarampo tem três estágios: 
a) Incubação - dura entre 8 e 12 dias. Não há manifestações clínicas. 
 
b) Fase prodrômica - início da replicação viral em todas as células e formação das células gigantes                 
multinucleares ( células gigantes de Warthin-Finkeldey); infecção dos linfócitos T CD4+. Nessa            
fase há o começo da eliminação dos vírus. 
Dura de 2 a 5 dias, caracterizada por febre baixa a moderada, tosse intensa que persiste em todo o                   
curso e coriza ( estes dois últimos sintomas pela infecção de toda a mucosa respiratória). Além                
disso, conjuntivite intensa não purulenta podendo estar associada com fotofobia. Em seguida,            
aparece a Mancha de Koplic (patognomônico) é um enantema caracterizado por manchas            
branco-azuladas com halo eritematoso na altura dos pré-molares na parte interna da boca, cujo              
surgimento ocorre entre 1 e 4 dias antes do exantema, sendo suficiente para o diagnóstico. 
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c) Fase exantemática - coincide com o aparecimento dos anticorpos séricos. Dura em torno de 5                
dias, consiste em um exantema maculopapular eritematoso, ou seja, rash de aspecto            
morbiliforme, de progressão craniocaudal lenta com início na linha de implantação dos cabelos, na              
região retroauricular e na nuca, acompanhado de febre alta ( elevação máxima no 2o ou 3o dia de                  
exantema). As lesões progridem para o tronco e extremidades no terceiro dia dessa fase. 
Essa fase é seguida de descamação furfurácea ( fase de convalescença). A tosse é o primeiro                
sintoma a surgir e o último a desaparecer. Linfonodomegalia cervical ou occipital ocorre em casos               
graves. 
O período de transmissão da doença é de 3 dias antes do exantema a 4-6 dias após seu início. 
 
Importante entender e memorizar a cronologia de sinais e sintomas presentes. 
 
4) Diagnóstico complementar: 
a) Detecção de anticorpos IgM no sangue na fase aguda da doença, geralmente entre 1 e 2 dias após                   
o início do exantema, mantendo-se elevada por um mês. A IgG pode aparecer na fase aguda e                 
permanecer por muitos anos. Método de ELISA. 
b) Isolamento de partículas virais no sangue, urina e secreções respiratórias. 
c) PCR do víirus. 
d) VHS e proteína C reativa são normais, exceto se infecção bacteriana associada. 
 
5) Complicações:  
a) Otite média aguda - a mais frequente! 
 
b) Pneumonia - a mais grave! Principal causa de morte! Por ação do próprio vírus ( pelas células                  
gigantes com prognóstico ruim) ou por superinfecção bacteriana ( S.pneumoniae, H.influenzae ou            
S.aureus). O sarampo pode reativar focos de tuberculose pulmonar, pode haver perda temporária da              
reação de hipersensibilidade ao PPD. 
Todo trato respiratório pode apresentar doença, como bronquiolite, sinusite, mastoidite, traqueíte. 
 
c) Encefalite - inicia-se de 2 a 5 dias após aparecimento do rash, sintomas incluem convulsões,                
letargia, irritabilidade e coma. prognóstico desfavorável. Pode ser fatal em imunossuprimidos. No            
líquor, pleocitose linfocítica e aumento da proteína. 
 
d) Panencefalite Esclerosante Subaguda - neurodegenerativa crônica causada pela infecção          
persistente pelo vírus do Sarampo, ocorrendo em cerca de 7 a 10 anos após o contágio. O início é                   
marcado por alterações sutis no comportamento e queda no rendimento escolar. Num segundo             
momento aparecem mioclonias maciças com preservação da consciência. Em seguida, as           
mioclonias desaparecem, sendo substituídas por coreoatetose, distonia e rigidez, com redução do            
nível de consciência até o coma. Anticorpos elevados no líquor confirmam o diagnóstico, além de               
achados característicos no EEG. Tratamento é suporte e carbamazepina pode ser usada no controle              
das mioclonias. 
 
e) Pode haver comprometimento do trato gastrointestinal, como diarréia e vômitos pelo infiltrado de              
células gigantes na mucosa intestinal, e também apendicite, pela hiperplasia linfóide na mucosa             
local. 
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f) Outras: miocardite; lesões hemorrágicas na pele e trombocitopenia; abortamentos e           
prematuridade. 
 
Febre além do 4º-5º dia do exantema, quando a febre volta após um período sem hipertermia ou                 
quando no hemograma observamos leucocitose leva à suspeita de evolução para complicações. 
 
6) Tratamento: 
Não há tratamento específico! Medidas de suporte: antipiréticos, repouso, ingestão hídrica           
adequada, suporte ventilatório em casos graves. Vitamina A por via oral reduz a morbidade e a                
mortalidade em crianças com sarampo grave. São realizadas duas doses: no dia do diagnóstico e no                
dia seguinte. É repetida após quatro semanas em crianças com alterações oftalmológicas de             
deficiência de vitamina A, como cegueira noturna, manchas de Bitot ou xeroftalmia. 
 
7) Prevenção:  
Profilaxia Pré-exposição - evitada pela vacinação. Vacina faz parte da tríplice viral e da tetraviral,               
administradas aos 12 e aos 15 meses. 
Considerar o diagnóstico de sarampo mesmo no paciente vacinado, caso ele apresente caso clínico              
compatível. 
 
Profilaxia pós exposição - seja através de vacinação ou imunoglobulina é um tema muito frequente               
nas questões. Por isso, não saia desta tarefa com dúvidas nesses conceitos. 
 
Conceito importante: vacinação de bloqueio. Quando um indivíduo suscetível entrar em contato            
com um doente deverá receber uma dose de vacina até 72 horas após a exposição. Nesse caso a                  
vacina desencadeia a produção de anticorpos em um tempo menor que o período de incubação. Não                
deve ser feito em menores de 6 meses, gestantes e imunossuprimidos. Entre 6 meses e um ano, a                  
dose deve ser desconsiderada e a criança deverá ser normalmente vacinada conforme a previsão do               
calendário vacinal. 
A vacina de bloqueio é feita de vírus vivo atenuado, sendo contraindicada em menores de 6 meses,                 
gestantes e imunossuprimidos. Nestes casos, deve-se administrar imunoglobulina até 6 dias após a             
exposição. 
 
8) Sarampo é uma doença de notificação obrigatória e imediata! 
 
9) Ter em mente a definição de caso segundo o Ministério da Saúde. 
Caso suspeito: paciente com febre e exantema maculopapular, com um ou mais dos seguintes              
sintomas e sinais: tosse, coriza, conjuntivite; ou paciente com história de viagem ao exterior nos               
últimos 30 dias ou contato com alguém que viajou. Vacinados podem ser suspeitos. 
 
Caso confirmado: paciente suspeito e que foi comprovado por achado laboratorial ou            
epidemiológico ( contato com casos confirmados e com os primeiros sintomas entre 7 e 18 dias da                 
exposição). 
 
Caso descartado: paciente suspeito e que não foi comprovado como caso, devido a critério              
laboratorial com resultado não reagente ou por não ter tido contato com casos confirmados; ou ter                
tido contato com casos que foram descartados por critério laboratorial ou na localidade houver              
surtos de outras doenças exantemáticas febris (aqui analisar criteriosamente). 
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TREINAMENTO: 
 
Questão 1 - 2016 - AM -COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO            
AMAZONAS 
Paciente 9 meses retorna de Fortaleza com quadro de febre de 39oC, tosse produtiva, rinorréia               
seromucosa, conjuntivite e fotofobia. Nas últimas 24 horas, notou-se surgimento de pequenas            
manchas com halo eritematoso em mucosa jugal posterior. Sua principal suspeita diagnóstica seria:  
a) Escarlatina 
b) Sarampo 
c) Rubéola 
d) Eritema infeccioso 
 
 
Questão 2 - 2016 -RS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
Criança de 9 meses apresentou febre, hiperemia conjuntival bilateral com intensa fotofobia,            
rinorréia e tosse por dois dias. Ao ser examinada no terceiro dia do início dessas manifestações,                
estava com 39oC de temperatura, prosada e chorosa. Na orofaringe, na parte interna das bochechas e                
na altura dos pré-molares, apresentava pontos esbranquiçados sobre uma superfície hiperemiada.           
Sem outros achados. O diagnóstico mais provável desse lactente é: 
a) Dengue 
b) Sarampo 
c) Herpangina 
d) Doença de Kawasaki 
e) Febre faringoconjuntival por enterovírus 
 
 
Questão 3 - 2016 - RJ - HOSPITAL NACIONAL DO CÂNCER 
O sarampo é uma das doenças exantemáticas de maior morbimortalidade, especialmente em            
desnutridos. Estudos atuais demonstraram que a suplementação de determinada vitamina no dia do             
diagnóstico pode reduzir a morbimortalidade dessa doença. Assinale abaixo a alternativa que            
contém a vitamina indicada para a suplementação. 
a) Vitamina A 
b) Vitamina B12 
c) Vitamina C 
d) Vitamina E 
 
COMENTÁRIOS: 
 
Questão 1 - Manchas de Koplic estão descritas na questão, pontos branco-azulados na mucosa              
bucal próximo aos molares. Descritas alterações típicas dos pródomos. Criança com menos de 1              
ano, ou seja, não recebeu a primeira dose da vacina do sarampo. Além disso, houve um surto no                  
Ceará em 2015. 
 
 
Questão 2 - Conjuntivite intensa, não purulenta; Mancha de Koplic é um enantema patognomônico              
com surgimento antes do exantema, sendo suficiente para o diagnóstico. Rash de aspecto             
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morbiliforme + progressão craniocaudal lenta com início na linha de implantação dos cabelos +              
descamação furfurácea. Gabarito oficial B. 
 
Questão 3 - Não há tratamento específico para o sarampo. Como a deficiência de vitamina A é um                  
fator de risco para a doença, a OMS recomenda que a vitamina A seja administrada em duas doses                  
em todas as crianças ( no dia do diagnóstico e no dia seguinte), repetindo em 4 semanas caso haja                   
alterações oftalmológicas características da carência da mesma. Gabarito oficial A. 
 
PEDIATRIA  
Tarefa-assunto: Rubéola e Eritema Infeccioso 
 
Conteúdo da tarefa: 
 
Leia os assuntos abaixo na apostila, após leia as dicas e faça os exercícios indicados. 
 
 
Apostila: Doenças Exantemáticas na Infância 
Assuntos: 
1) Rubéola 
2) Eritema Infeccioso 
 
Conteúdo das dicas: 
 
TEMA 1 - RUBÉOLA  
 
1) Causada pelo vírus RNA do gênero Rubivirus da família Togaviridae, encontrado em secreções              
nasofaríngeas, sangue, fezes e urina. O ser humano é o único hospedeiro natural do vírus, que se                 
espalha por gotículas orais ou via transplacentária, nesta causando a rubéola congênita. A grande              
preocupação relacionada à infecção é a que ocorre no início da gestação sendo devastadora,              
chamada de Síndrome da Rubéola Congênita. Esse assunto será abordado em  neonatologia.  
A transmissão é maior no período de 5 a 6 dias após o início do exantema. além das secreções                   
nasofaríngeas, pode ser transmitida por contato com objetos contaminados com estas secreçòes ou             
também com sangue ou urina. 
 
2) Saber bem o quadro clínico é suficiente para a resolução de muitas questões. O quadro nas                 
crianças é mais leve do que nos adultos. 
a) Incubação: dura de 14-21 dias. 
b) Pródromos: costumam estar ausentes nas crianças. Dura poucos dias e podem ser sintomas              
inespecíficos ( febre baixa, dor de garganta, conjuntivite, cefaléia, mal estar e anorexia) e              
desaparecem aos poucos após o início do exantema. 
O mais comum é linfonodomegalia (suboccipital, retroauricular e cervical posterior). 
c) Rash ou exantema maculopapular róseo (rubeoliforme) + distribuição craniocaudal rápida           
(quando surge no ronco pode já estar desaparecendo na face) + ausência de descamação. Duração               
não ultrapassa 3 dias geralmente. 
Muitas questões descrevem o aspecto do rash e a presença de linfonodomegalia, sendo essa              
combinação suficiente para o diagnóstico na maioria dos casos. 
Lesões não patognomônicas, porém bem características: Manchas de Forscheimer – lesões           
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puntiformes rosadas identificadas no palato mole quando o exantema surge. 
 
3) Diagnóstico complementar: 
a) anticorpos IgM detectados no sangue na fase aguda, e os IgG podem aparecer na fase aguda e se                   
manter muitos anos após a infecção. 
Segundo o Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos devem ter o sangue coletado no primeiro                
atendimento. Amostras oportunas - aquelas entre o 1o e o 28o dia de surgimento do rash ou dos                  
sintomas. Se IgM positivo ou indeterminado comunicar à vigilância epidemiológica para nova            
investigação. 
b)Identificação viral na urina ( material de escolha), nas secreções nasofaríngeas, no sangue ou em               
tecidos do corpo. Amostras coletadas até o 5o dia a partir do início do exantema. 
 
4) Complicações: Artrite de pequenas articulações das mãos é uma complicação comum em             
mulheres, sendo autolimitada, surgindo cerca de uma semana após o início do exantema.             
Trombocitopenia é autolimitada e pode se manifestar com petéquias, sangramentos, epistaxe.           
Encefalite pós infecciosa é uma forma rara associada com a infecção persistente do cérebro,              
havendo surgimento de um quadro neurológico 7 dias após o início do exantema. Líquor com               
pleocitose discreta e aumento das proteínas. A maior parte dos pacientes se recupera. 
 
5) Tratamento: não há tratamento específico! Medidas de suporte, analgésicos e antipiréticos.            
Corticóide e imunoglobulina em casos de trombocitopenia grave. 
 
6) Profilaxia: 
Afastar os infectados dos suscetíveis até 7 dias após o início do exantema. 
Pré- exposição - vacina tríplice e tetraviral. Não administrar em mulheres grávidas e as mulheres em                
idade fértil devem esperar 30 dias após a vacinação para engravidar. 
Pós-exposição - a vacina é  mesma tríplice viral. 
Vacina de bloqueio. Quando um indivíduo suscetível entrar em contato com um doente deverá              
receber uma dose de vacina até 72 horas após a exposição. Gestantes expostas não podem receber a                 
vacina, por ser de agente vivo. Por isso, devem ser avaliadas por sorologia, acompanhadas e               
orientadas. 
 
7)Rubéola é uma doença de notificação obrigatória e imediata. 
 
8) Ter em mente a definição de caso segundo o Ministério da Saúde. 
Caso suspeito - paciente com febre e exantema maculopapular com linfonodomegalia           
retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação vacinal. Ou suspeito com             
história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou contato com alguém que viajou ao exterior                 
também nos últimos 30 dias. 
Indivíduos vacinados também podem ser considerados casos suspeitos. 
Caso confirmado - a partir de avaliação laboratorial, clínica ou epidemiológica. 
 
TEMA 2 - ERITEMA INFECCIOSO 
 
1) Saber bem o quadro clínico é suficiente para a resolução de muitas questões. 
 
2) O Eritema Infeccioso é uma das doenças exantemáticas mais comuns nas provas de pediatria. 
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3) Muito cobrado o agente etiológico (parvovírus B19), seja de forma direta ou implícito no               
enunciado, sendo necessário esse conhecimento para resolução da questão. O parvovírus B19 é um              
vírus de DNA, pertencente ao gênero Erythrovirus da família Parvoviridae. 
 
4) A transmissão é feita por gotículas de saliva e secreções nasofaríngeas, sendo o vírus eliminado                
7-11 dias após a infecção inicial. No surgimento do exantema não há mais eliminação do vírus. 
 
5) O alvo primário do parvovírus é a linhagem de células eritróides. O vírus causa lise dessas                 
células e assim diminuição e parada temporária da eritropoiese. São mais suscetíveis os pacientes              
com anemia hemolítica crônica. O exantema e a artralgia não estão associados com efeito direto do                
vírus, surgindo no momento em que não há mais detecção do DNA do vírus. Acredita-se que essas                 
manifestações sejam o resultado de um processo imunomediado pós-infeccioso, já a crise aplástica             
transitória parece ser resultado direto da infecção pelo vírus. 
Infecção na gestação pode levar à destruição de hemácias na vida intrauterina. O feto pode               
desenvolver anemia grave e insuficiência cardíaca de alto débito, e o resultado é a hidropsia fetal.                
Não é sempre que a infecção na gestante leva à infecção fetal com todas as repercussões. 
 
6) Manifestações clínicas: 
Muitas das infecções pelo Parvovírus B19 são assintomáticas. 
a) A maioria dos pacientes não apresenta pródromos. 
b) Eritema infeccioso é a fase mais comum. Incubação de 17-18 dias. 
Exantema com 3 estágios: 
1o: eritema malar bilateral - face esbofeteada ou asa de borboleta, pode ter palidez peribucal; 
2o: 1 a 4 dias após o exantema dissemina para o tronco e extremidades proximais, em faces                 
extensoras. Lesões maculares com aspecto rendilhado, desaparecem sem descamação; 
3o: dura 1 a 3 semanas exantema recidiva com a exposição ao sol, calor, exercício e estresse. 
 
Muito frequente em questões é a informação de que na fase exantemática o paciente não elimina                
mais o vírus, não sendo transmissível nessa fase. Nas questões isso é cobrado na forma de                
pegadinha, perguntando se a criança precisa ser afastada das outras quando inicia o quadro              
exantemático. A resposta é não. Não há necessidade de isolamento do paciente. 
c) Artropatia - comum em adolescentes e adultos, principalmente mulheres. Artralgia isoladamente            
ou associada a outros sintomas. Autolimitada. 
d) Crise aplásica - O vírus causa interrupção temporária da eritropoiese, por isso em pacientes com                
doenças hemolíticas crônicas, onde há rápido turn over celular, essa interrupção da eritropoiese leva              
a queda abrupta da hemoglobina. Essa é a crise aplásica transitória, que coincide com a viremia.                
Diferente da fase exantemática do eritema infeccioso, na crise aplásica o doente está eliminando              
vírus, devendo ser isolado de pacientes de risco. Nessa caso o paciente está agudamente doente.  
 
e) Infecção no período gestacional pode levar à infecção fetal, com anemia grave, insuficiência              
cardíaca de alto débito, hidropsia fetal e óbito (mais comum quando a infecção ocorre no segundo                
trimestre). 
f) Síndrome papular-purpúrica em luvas e meias - rara, febre com prurido e eritema com edema                
doloroso em mãos e pés, além de petéquias de distribuição acral. 
g) Outras: Miocardite, encefalite, meningite asséptica e neuropatia periférica. 
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7) Diagnóstico complementar: 
Diagnóstico clínico! 
Confirmação virológica pode ser dispensada. 
a) detecção de anticorpos : IgM após o início das manifestações e fica elevada por 6 a 8 semanas.                   
IgG significa imunidade ou infecção prévia, podendo estar aumentada na fase aguda. 
b) identificação viral 
 
8) Tratamento: 
Não há tratamento específico! Quadro autolimitado e leva à imunidade duradoura. 
Sintomáticos. 
Imunodeprimidos com anemias crônica e supressão medular - imunoglobulina intravenosa. 
Infecção fetal e hemólise crônica - hemotransfusão. 
 
9) Prevenção: 
Não há vacinas para controle pré e pós exposição. 
Lembrar que crianças com eritema podem ir à escola, pois não eliminam o vírus. 
Crianças internadas com crise aplástica  ficam em isolamento por até 1 semana após cessar a febre. 
 
 
TREINAMENTO: 
 
Questão 1: 2016 - AL - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ 
Uma criança de 6 anos apresenta quadro de lesões maculopapulares avermelhadas que se iniciaram              
na face, tomando as bochechas e o dorso do nariz, após 2 dias atingiram os membros, incluindo a                  
palma das mãos, com aspecto rendilhado. as lesões acentuaram-se com o sol, e o início do quadro                 
foi precedido por febre baixa. Qual é o diagnóstico MAIS provável? 
A) Sarampo 
B) Rubéola 
C) Exantema súbito 
D) Eritema infeccioso 
 
Questão 2: 2016-GO – SCMGO-GO  
O agente etiológico mais frequentemente envolvido nos episódios de crises aplásicas de crianças             
com anemia falciforme é: 
A) Parvovírus B19. 
B) Citomegalovírus. 
C) Vírus Epstein-Barr. 
D) Streptococcus pneumoniae. 
 
Questão 3: 2016-RJ – SPBC  
Em relação à infecção pelo parvovírus B19, pode-se afirmar que: 
A) Tratamento com aciclovir, quando iniciado nos primeiros 3 dias da doença atenua de forma               
significativa as manifestações hematológicas da infecção. 
B) Os alvos primários da infecção são os precursores mieloides, o que explica a neutropenia               
clássica encontrada nesses pacientes. 
C) O exantema da parvovirose (eritema infeccioso) é um fenômeno imunológico pós-infeccioso. 
D) A manifestação articular que ocorre em adolescentes está diretamente relacionada com a fase de               
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multiplicação viral. 
 
Questão 4: 2016-GO – UEVA 
Criança de sete anos, sexo masculino, trazida com queixa de manchas no corpo. Mãe relata que há                 
aproximadamente 10 dias a criança apresentou quadro de febre baixa, mialgia, cefaleia e fraqueza              
que duraram em torno de três dias. Contudo, há quatro dias iniciou um eritema acentuado em região                 
malar, que piora com o calor. Há um dia a mãe notou o aparecimento de erupção maculopapular                 
eritematosa no corpo. Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, ativa, hidratada, afebril,                
com eritema em face e exantema com aspecto rendilhado em tronco e membros inferiores. O quadro                
descrito tem como provável diagnóstico e agente causador: 
A) Exantema súbito, vírus coxsachie. 
B) Rubéola, paramyxoviridae. 
C) Sarampo, echovírus. 
D) Eritema infeccioso, parvovírus B19. 
 
 
Questão 5 : 2016 - MG - PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 
Criança de 4 anos de idade, masculino, apresenta febre, exantema maculopapular generalizado,            
acompanhado de linfadenopatia occipital e retroauricular há 3 dias. História vacinal completa.            
Diante deste caso, deve-se suspeitar de: 
A) Adenovirose 
B) Eritema infeccioso 
C) Rubéola 
D) Varicela 
 
 
Questão 6: 2016 - PR - ALIANÇA SAÚDE 
Criança de 10 anos com febre, hiperemia conjuntival, adenomegalias retroauricular e que, 48 horas              
após, desenvolve um exantema discreto na face e no pescoço. A hipótese diagnóstica é: 
A) Sarampo 
B) Exantema súbito 
C) Mononucleose infecciosa 
D) Eritema infeccioso 
E) Rubéola 
 
Questão 7: 2016 - RS - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 
Paciente de 6 anos, previamente hígido, com situação vacinal desconhecida ( sem caderneta),             
chegou à emergência com história de febre de até 38,2oC há 2 dias e erupção cutânea, iniciada na                  
face. Ao exame, encontrava-se em bom estado geral, com discreto rash petequial no palato e               
algumas adenomegalias occipitais com cerca de 0,8cm de diâmetro. Qual o diagnóstico mais             
provável? 
A) Eritema infeccioso 
B) Escarlatina 
C) Exantema súbito 
D) Rubéola 
E) Sarampo 
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COMENTÁRIOS e GABARITOS: 
 
Questão 1: Exantema do tipo "face esbofeteada" lembrar de eritema infeccioso. Agente: Parvovírus             
B19. 3 fases: face esbofeteada, exantema maculopapular rendilhado e recidiva com o calor,             
esresses, esforço e sol. 
 
Questão 2: O parvovírus B19 é um vírus de DNA que tem tropismo pelas células da linhagem                 
eritróide. Ao infectar esses precursores, leva a uma interrupção da eritropoiese. Isso causa anemia              
aplástica em pacientes com doença hemolíticas e pode levar a uma grave anemia fetal, com               
hidropsia fetal não imune. Gabarito oficial A. 
 
Questão 3: Não há recomendação para o tratamento com antiviral específico. O parvovírus B19 é               
um vírus de DNA que tem tropismo pelas células da linhagem eritróide. Ao infectar esses               
precursores, leva a uma interrupção da eritropoiese. Isso causa anemia aplástica em pacientes com              
doença hemolíticas e pode levar a uma grave anemia fetal, com hidropsia fetal não imune. Quando a                 
erupção cutânea surge permitindo o diagnóstico, não há mais viremia. O eritema infeccioso é um               
evento imunomediado. A artralgia também é um evento imunomediado e não ocorre na fase de               
replicação viral. Gabarito oficial: C. 
 
Questão 4: A doença apresenta um padrão bifásico (1, febre + calafrios + cefaléia + mialgia; 2,                 
exantema e artralgia) e o exantema apresenta três fases (1, face esbofeteada – eritema malar bilateral                
podendo estar acompanhada de palidez peribucal; 2, exantema rendilhado que desaparece sem            
descamação; 3, recidiva do exantema por estímulos, como sol, calor, estresse e exercício). As fases               
podem não ser bem definidas, ocorrendo simultaneamente. Eritema infeccioso = parvovírus B19.            
Gabarito oficial D. 
 
Questão 5: Todo paciente com febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia            
retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação vacinal é suspeito de rubéola.              
Gabarito oficial C. 
 
Questão 6: Todo paciente com febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia            
retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação vacinal é suspeito de rubéola.              
Sarampo quando descreve mancha de Koplik, tosse e conjuntivite. Exantema súbito em lactentes             
com febre elevada que desaparece de forma súbita seguido do surgimento do exantema no tronco.               
Mononucleose quando linfadenopatia generalizada e esplenomegalia em 50% dos casos. Eritema           
infeccioso quando descreve face esbofeteada antes do aspecto rendilhado no corpo. Gabarito oficial             
E. 
 
Questão 7: Todo paciente com febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia            
retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação vacinal ( dica: que a doença é                 
imunoprevenível) é suspeito de rubéola. Petéquias no palato são as manchas de Forchheimer. Pensar              
em eritema infeccioso quando descreve as três fases da doença, inclusive a face esbofeteada. Pensar               
em escarlatina quando descreve eritema em lixa, língua em morango e sinal de Filatov e de Pastia,                 
que veremos nas próximas tarefas. Exantema súbito é típico em lactentes. Sarampo quando descreve              
mancha de Koplik, tosse e conjuntivite. Gabarito oficial D 
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CIRURGIA 
Tarefa-assunto: Trauma e queimadura  
 
Conteúdo da tarefa: 
 
 Leia o tema abaixo na apostila, após leia as dicas e depois faça os exercícios contidos na tarefa: 
 
Apostila: Trauma e Queimadura 
 
Assuntos: Atendimento Inicial ao Politraumatizado 
 
Essa apostila é muito importante!!! Não tem como existir uma prova sem o assunto “trauma” ser                
abordado.  
O “trauma abdominal” é a parte mais cobrada, seguida por “trauma torácico”, “o atendimento              
inicial ao politraumatizado” e “queimaduras”.  
 
Conteúdo das Dicas: 
 
ATENDIMENTO INICIAL AO POLITRAUMATIZADO 
 
1- Pule o quadro inicial do capítulo...você o lerá quando terminar esta tarefa 
 
2- Trauma: homicídios > acidentes automobilísticos 
O trauma é a principal causa de óbito entre 1-40 anos, e a maior causa de anos potenciais de vida                    
perdidos. 
 
3- 50% dos óbitos ocorrem em até minutos após o trauma. Logo, o enfoque maior é nos pacientes                  
com potencial de morte nas primeiras horas após o trauma (30%) - lesões cardiovasculares ou               
neurológicas - enfoque do ATLS: primeira hora após o trauma ("golden hour")!! 
Os outros óbitos ocorrem após 24h - infecção > TEP! 
Esta divisão é vista nas provas como a "distribuição trimodal das causas de morte no trauma"!! 
 
4- No atendimento em via pública, a primeira conduta SEMPRE será a sinalização da via do                
tráfego. Garantir a sua segurança antes de qualquer coisa!! 
 
5- Não importa o quadro do paciente...pode estar em franco choque hipovolêmico...um membro             
com amputação traumática...em coma...não importa! A primeira conduta com o paciente SEMPRE            
será a estabilização da coluna cervical com prancha rígida + colar cervical (se não for possível,                
realizar a estabilização manual). 
Assim como, na letra A do ABCDE, deverá ser realizada a avaliação da permeabilidade das vias                
aéreas. A hipoxemia mata antes da hemorragia!! 
 
6- Via aérea definitiva = proteção contra broncoaspiração = tem cuff!!!! 
     Via aérea temporária = sem cuff --> crico por punção! 
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Tem que saber as indicações de acesso artificial à via aérea, assim como as contraindicações para a                 
IOT e as indicações de acesso cirúrgico!! 
 
obs: manobra de Sellick --> compressão da cartilagem cricóide durante a IOT para comprimir o               
esôfago e diminuir o risco de broncoaspiração. 
 
Atenção para as armadilhas da fase B: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e tórax             
instável!!! Suspeitou = tratou!!!!!!! Você verá cada caso na próxima tarefa. 
 
7- Fase C - primeira medida: comprimir feridas sangrantes!! 
obs: utilizar uma gaze para que se veja o que está acontecendo. 
 
PAS < 90 mmHg no politraumatizado = choque hipovolêmico hemorrágico - assegurar pelo menos              
dois acessos venosos periféricos calibrosos!! 
Sinais precoces: taquicardia e má-perfusão da pele. 
 
8- A MAST (roupa pneumática antichoque) comprime o abdômen e os MMII, estando indicada em               
pacientes hipotensos com suspeita de fratura pélvica/de ossos longos proximais. 
 
9- Choque hipovolêmico = bolus de 1-2 litros de RL no adulto e 20 ml/kg na criança. Solução                  
cristalóide sempre!!! Colóide NUNCA é primeira opção! 

Sondagem vesical e avaliação do débito urinário para avaliar a eficácia da ressuscitação              
volêmica!! 
Alvo da diurese - adultos: > 0,5 ml/kg/h e crianças: > 1 ml/kg/h (>2 ml/kg/h se menores de 1 ano                    
de idade). 
 
Obs: antes da sondagem vesical deve ser afastada lesão uretral!!! Isto será melhor abordado na               
tarefa de trauma abdominal. 
 
10- Cálculo da PAS normal em crianças: 70 + idade x 2 
Ex: criança de 5 anos --> 70 + 5 x 2 = 80 mmHg de PAS é normal. 
 
11- Não esquecer na fase E da prevenção contra à hipotermia - utilizar soro aquecido e desligar o ar                   
condicionado! 
 
12- Agora sim leia o quadro do início do capítulo e resolva as questões determinadas. 
 
 
EXERCÍCIOS 
 
1- SUS-BA (2018): Criança, 6 anos de idade, com 22kg, é trazida pelo SAMU após atropelamento                
em via pública. Ao exame inicial, usando a rotina de avaliação do trauma, apresenta A: via aérea                 
pérvia, com colar cervical; B: FR: 26 irpm; MVF bilateral e simétrico, SatO₂: 95%; C: FC:                
138bpm, PA: 72 x 46 mmHg, tempo de enchimento capilar "maior que" 3s; D: Escala de Glasgow:                 
14; fratura exposta da tíbia à direita, sem sinais de fratura em outros membros. Foi tentado acesso                 
venoso periférico por duas vezes, sem sucesso. Frente a esse caso, indique o diagnóstico sindrômico               
completo mais provável para os itens B e C da avaliação ABCD inicial.  
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2- SUS-BA (2018): Criança, 6 anos de idade, com 22kg, é trazida pelo SAMU após atropelamento                
em via pública. Ao exame inicial, usando a rotina de avaliação do trauma, apresenta A: via aérea                 
pérvia, com colar cervical; B: FR: 26 irpm; MVF bilateral e simétrico, SatO₂: 95%; C: FC:                
138bpm, PA: 72 x 46 mmHg, tempo de enchimento capilar "maior que" 3s; D: Escala de Glasgow:                 
14; fratura exposta da tíbia à direita, sem sinais de fratura em outros membros. Foi tentado acesso                 
venoso periférico por duas vezes, sem sucesso. Frente a esse caso, indique o procedimento a ser                
adotado na sala de trauma, na impossibilidade de acesso venoso central.  
 
3- SUS-BA (2018): Criança, 6 anos de idade, com 22kg, é trazida pelo SAMU após atropelamento                
em via pública. Ao exame inicial, usando a rotina de avaliação do trauma, apresenta A: via aérea                 
pérvia, com colar cervical; B: FR: 26 irpm; MVF bilateral e simétrico, SatO₂: 95%; C: FC:                
138bpm, PA: 72 x 46 mmHg, tempo de enchimento capilar "maior que" 3s; D: Escala de Glasgow:                 
14; fratura exposta da tíbia à direita, sem sinais de fratura em outros membros. Foi tentado acesso                 
venoso periférico por duas vezes, sem sucesso. Frente a esse caso, indique a localização anatômica               
preferencial para o procedimento.  
 
4- PSU-MG (2018): GHI, residente de cirurgia geral, estava saindo do seu estágio de traumatologia               
quando se deparou com um atropelamento em frente ao hospital. Foi a primeira pessoa a chegar                
para socorrer a vítima. Imediatamente identificou que a via aérea da mulher atropelada estava              
obstruída, mas sem sinais de sangramento ou corpos estranhos na cavidade oral e sua respiração era                
muito ruidosa. Estava desacordada, não respondia aos chamados ou estímulos dolorosos e            
posicionada em decúbito dorsal. Qual deve ser a PRIMEIRA CONDUTA do médico residente?  
A) Cricotireoidostomia por punção utilizando o jelco que sempre traz consigo em sua pasta de               
trabalho  
B) Realizar estímulos dolorosos no tórax anterior para que a paciente retome a consciência e volte a                 
respirar normalmente  
C) Realizar manobras de elevação do mento ou tração da mandíbula, com cuidados de imobilização               
da coluna cervical  
D) Transportar, com a ajuda dos outros pedestres, a paciente ao hospital para que o atendimento                
seja realizado o mais rápido possível  
 
 
5- PSU-Ceará (2017): Um homem de 53 anos pilotava uma motocicleta quando sofreu uma colisão               
frontal com um veículo que trafegava em sentido contrário. O SAMU foi acionado e o encontrou                
gravemente traumatizado. Nesse caso, qual o papel do serviço de atendimento pré-hospitalar?  
A) Realizar imediata triagem e decisão de remover o paciente.  
B) Inicialmente, avaliar o cenário para garantir a estabilização do paciente.  
C) Remover para o hospital mais próximo caso necessite de cuidados definitivos.  
D) Permanecer no cenário o tempo necessário para melhoria do quadro clínico do paciente. 
 
6- Hospital Alvorada-SP (2015): Quando realizamos manejo de via aérea avançado com intubação             
orotraqueal, devemos considerar que NÃO está adequado:  
a) Localizar inicialmente na laringoscopia a epiglote.  
b) Somente iniciar procedimento de passagem do tubo quando houver localização da valécula.  
c) Tentar afastar lábios da lâmina do laringoscópio.  
d) Se possível, colocar sobre a nuca um apoio para elevar a cabeça. 
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7- Casa de Caridade de Alfenas-MG (2015): Paciente de 34 anos, vítima de acidente              
automobilístico, é internado no serviço de emergência. Ele está inconsciente, apresenta fluido            
sanguinolento não coagulado no canal auditivo direito. Apresenta retração e movimentos           
inespecíficos aos estímulos dolorosos. Está com os olhos fechados, abrindo-os em resposta à dor, e               
produz sons ininteligíveis. As pupilas estão isocóricas e fotorreagentes. Sua pontuação na escala de              
coma de Glasgow é:  
a) 6.  
b) 7.  
c) 9.  
d) 8. 
 
8- USP (2015): Paciente vítima de atropelamento é trazida ao pronto-socorro pelo atendimento             
pré-hospitalar. Segundo a equipe de atendimento, a criança foi encontrada com vias aéreas pérvias,              
com frequência respiratória de 6 irpm, pulsos centrais e periféricos presentes e Escala de Coma de                
Glasgow de 5, sem lesões aparentes em pele. A equipe de atendimento realizou a intubação               
orotraqueal na cena do trauma, e o transporte transcorreu sem intercorrências hemodinâmicas ou             
respiratórias. Ao chegar à sala de emergência do hospital a criança foi colocada em ventilação               
pulmonar mecânica, e após 5 minutos apresentou queda de saturação de oxigênio para 65%. Cite               
três possíveis causas para a queda de saturação de O2 que precisam de intervenção imediata. 
 
9 - UNICAMP (2014): A solução de Ringer Lactato é bastante utilizada para expansão volêmica e                
hidratação intravenosa. AS SUBSTÂNCIAS PRESENTES NA SUA COMPOSIÇÃO SÃO:  
a) Cloreto de sódio, gluconato de cálcio, cloreto de potássio e lactato de potássio.  
b) Cloreto de potássio, sulfato de magnésio, cloreto de cálcio e lactato de sódio.  
c) Sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio e lactato de sódio.  
d) Cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e lactato de sódio. 
 
10- Santa Casa-SP (2014): Em um acidente moto x carro, uma moça de 23 anos que estava na                  
garupa da moto foi ejetada a 12 m de distância. Estava sem capacete. Ao chegar ao PS                 
encontrava-se em Glasgow 13, com FCC parieto-occipital à D, hematoma em pálpebra superior à D,               
FCC maxilar à D, FC: 120 bpm, PA: 100/60 mmHg e Sat O2= 92% em ar ambiente. Apresentava                  
escoriações em tórax e fratura exposta de MID. Durante o atendimento apresentou rebaixamento do              
nível de consciência para Glasgow 8. Com relação à via aérea, a melhor conduta para essa doente                 
nesse momento é:  
a) Cricotireoidostomia.  
b) Intubação nasotraqueal, pois essa doente tem fratura de base de crânio.  
c) Traqueostomia, pois se trata de um TCE grave que vai exigir intubação por tempo prolongado.  
d) Ventilação com máscara e ambu seguida da intubação orotraqueal.  
e) Punção percutânea da traquéia. 
 
GABARITO 
 
1- GABARITO OFICIAL: Choque hipovolêmico OU Choque por hemorragia OU Choque por            
perda volêmica OU Choque por perda sanguínea. 
Criança com trauma por atropelamento apresentando hipotensão e lentificação do enchimento           
capilar = choque hemorrágico. 
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2- GABARITO OFICIAL: Acesso intra-ósseo OU Punção intra-óssea OU Acesso por punção óssea. 
 
3- GABARITO OFICIAL: Tíbia anteromedial esquerda OU Tíbia esquerda OU Tíbia. 
Eles aceitaram até apenas “tíbia” como resposta. A localização exata é na região proximal da tíbia,                
face anteromedial ou anterior. 
Nesse caso, como a criança apresenta fratura da tíbia direita, o acesso só poderia ser realizado na                 
tíbia esquerda. 
 
4- Letra C 
Uma das principais hipóteses para este caso é a queda de língua em via aérea. Para reverter isto,                  
deve-se realizar as manobras de elevação da mandíbula e tração do mento, com MUITO cuidado               
com a coluna cervical. 
 
5- Letra A 
Paciente gravemente politraumatizado = tem que levar para o hospital na hora!! Não vai estabilizar               
o paciente no local, nem esperar melhora clínica... 
 
6- Letra B 
Devemos iniciar a passagem do tubo apenas após visualização das cordas vocais!!  
O que é feito é um avanço da lâmina do laringoscópio até a valécula e com o um movimento do                    
cabo para cima e para frente, é rechaçada a epiglote, para assim permitir a visualização da glote. 
 
Como realizar a IOT? 

1. Pré-oxigenar o paciente com O2 a 100% por 3 - 4 minutos. 
2. Alinhar o eixo oral-faringo-laríngeo - pode-se usar coxim e realiza-se extensão cervical. 
3. Inserir a lâmina do laringoscópio pelo canto direito da boca, rechaçando a língua para a               

esquerda, avançando até a valécula. 
4. Movimenta-se o cabo para cima e para frente, tomando cuidado com os incisivos e os               

lábios, rechaçando a epiglote e visualizando a glote. 
5. Inserção do tubo através das cordas vocais 
6. Insuflar o cuff e realizar ausculta pulmonar/gástrica. 
7. Fixar o tubo 

7- Letra D 
Retração e movimentos inespecíficos aos estímulos dolorosos = 4 pontos 
Olhos fechados, abrindo-os em resposta à dor = 2 pontos 
Sons ininteligíveis = 2 pontos 
Total = 8 pontos 
 
8- Gabarito oficial: Deslocamento do tubo / intubação seletiva; Obstrução do tubo (secreção na              
cânula); falha de equipamento; pneumotórax/barotrauma. 
O grande lance dessa questão é perceber que a dessaturação ocorre APÓS O TRANSPORTE DA               
CRIANÇA DA AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL. 
O mnemônico DOPE se refere às principais causas de piora súbita na criança entubada: 

● D (Dislogdement) = deslocamento do tubo: extubação ou intubação seletiva 
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● O (Obstruction) = obstrução do tubo: por sangue coagulado ou secreção 
● P (Pneumothorax) = agravamento de pneumotórax hipertensivo (não identificado) por          

ventilação mecânica ou barotrauma 
● E (Equipment) = equipamento: tanque de O2 vazio...tubo pequeno...cuff furado...  

9- Letra D 
Auto-explicativa 
 
10- Letra D 
Hematoma palpebral e feridas corto-contusas em face não contra-indicam a IOT, sendo esta sempre              
a primeira opção para via aérea definitiva, quando possível. 
O que indica possível lesão de base de crânio são os "olhos de guaxinim" (hematoma periorbitário),                
sinal de battle (equimose retroauricular) e rinorréia (líquor "vazando" pelo nariz), contra-indicando            
a ventilação com ambu e intubação nasotraqueal. 
 
 
 

 
CIRURGIA 
Tarefa-Assunto: Trauma e queimadura 
 
Conteúdo da tarefa: 
 
Leia os assuntos abaixo na apostila, após leia as dicas e faça os exercícios indicados. 
 
Apostila: Trauma e Queimadura 
Assunto: Trauma de Tórax 
 
 
Conteúdo das dicas: 
 
1- Indicações de toracotomia em centro cirúrgico: o mais importante é o hemotórax maciço -               
drenagem imediata de 1500 ml ou saída de 200 - 300 ml/h após a drenagem inicial. 
Técnica: esternotomia mediana 
 
Indicações de toracotomia na sala de trauma (toracotomia de reanimação): PCR em vítima de              
trauma penetrante de tórax, que apresente sinais de vida - massagem cardíaca aberta + HV vigorosa. 
Técnica: toracotomia anterior esquerda 
Obs: sinais de vida = reatividade pupilar, esforço respiratório espontâneo, pulsos palpáveis,            
movimentos de extremidades, atividade elétrica cardíaca organizada no ECG. 
 
2- Pneumotórax hipertensivo: entrada contínua de ar na cavidade pleural, cursando com            
compressão pulmonar e desvio de mediastino, com diminuição do retorno venoso, hipotensão e             
choque. 
A principal causa é a ventilação com pressão positiva em pacientes com lesões pleuropulmonares. 
 
O diagnóstico é clínico!!! Com tratamento imediato!! NUNCA solicitar Rx tórax!! 
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Clínica: MV diminuído, hipertimpanismo, enfisema subcutâneo, hipotensão, turgência jugular. 
Tratamento:  
- salvador: toracocentese com jelco 14 ou 16 no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular              
(realizar na borda superior do arco costal, para evitar lesão vasculonervosa) 
- definitivo: toracostomia entre o quinto e o sexto espaço intercostal, entre as linhas axilares               
anterior e média, com drenagem em selo d'água. 
 
Se mesmo com o tratamento, o pneumotórax se mantiver hipertensivo = lesão de brônquio fonte               
ou traquéia (fístula broncopleural) = broncoscopia (para confirmação), seguida por toracotomia. 
 
3- Pneumotórax aberto: lesão penetrante torácica com entrada de ar diretamente na cavidade             
pleural. 
Se a ferida for maior que 2/3 do diâmetro da traquéia, o ar entrará preferencialmente pela ferida,                 
pois não há resistência!!  
 
Tratamento imediato: curativo de 3 pontos. 
Este curativo funciona como uma válvula, que colaba na inspiração, impedindo a entrada de              
ar...porém, que se abre na expiração, permitindo a saída de ar. 
OBS: se ocluir a ferida, o pneumotórax se tornará hipertensivo, pois o ar continuará entrando pela                
via aérea, e não terá como sair. 
Tratamento definitivo: drenagem em selo d'água seguido pelo fechamento do pneumotórax no            
centro cirúrgico. 
 
4- Tórax instável: trauma fechado com o desprendimento de um segmento da parede torácica com o                
resto da caixa torácica - fratura de duas ou mais costelas em dois ou mais pontos. 
Logo, este pedaço solto da parede óssea acabará por colabar na inspiração e abaular na expiração =                 
respiração paradoxal! 
 
Esta respiração não é capaz de levar à insuficiência respiratória!! O que deteriora o paciente é a                 
contusão pulmonar por trás do quadro (sangue em vias aéreas inferiores)!!!! 
Tratamento: suporte!! Oxigênio/IOT + analgesia, e aguardar que o sangue da contusão pulmonar             
seja reabsorvido. HV cautelosa para não piorar a hemorragia. 
 
Lembre-se - armadilhas da fase B: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e tórax            
instável!!! Suspeitou = tratou!!! 
 
5- Pneumotórax simples - quando drenar? 
- maior que 1/3 do volume pulmonar 
- antes de IOT - a VM pode torná-lo hipertensivo!!!! 
- antes de transporte aéreo 
 
6- Hemopneumotórax refratário ao tratamento = abordagem cirúrgica! Se a causa for uma lesão              
penetrante por projétil de fogo, realizar a trajetotomia (abordar o trajeto da bala nos órgãos)!! 
 
7- Tamponamento cardíaco: diagnóstico CLÍNICO!! Suspeitou = tratamento. 
Clínica: hipotensão arterial, hipofonese de bulhas, turgência jugular (tríade de Beck - presente em              
30 - 40% dos casos) 
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Tratamento imediato: pericardiocentese subxifoidiana 
Tratamento definitivo: toracotomia com reparo da lesão cardíaca 
 
Obs: quando houver dúvida, está indicada a USG FAST para pesquisa de derrame pericárdico, mas               
a confecção de uma janela pericárdica ainda é o melhor método diagnóstico (visualização direta              
das estruturas). 
 
8- Trauma aórtico --> Mais de 80% morrem na hora. Se o paciente sobreviver, é porque a lesão está                   
tamponada!!!! Se ele estiver com hipotensão refratária, o sangramento é DE OUTRA ORIGEM!!             
Ou seja, deve-se abordar primeiro a fonte de sangramento, e depois, a lesão aórtica. 
Principais locais de ruptura: 
- aorta descendente, após a emergência da subclávia esquerda 
- aorta ascendente, próximo à valva aórtica - geralmente há fratura de esterno 
 
Confirmação diagnóstica: 
- Rx tórax: alargamento de mediastino (> 8 cm); perda do contorno aórtico 
- Angio-TC 
- ECO-TE 
- Aortografia (padrão ouro) 
 
9- Trauma do Diafragma 
Mais comum à esquerda, com dx fácil pelo Rx (estruturas abdominais herniadas para o tórax). 
Tratamento: laparotomia, com redução da hérnia e rafia do diafragma. 
 
10- Trauma penetrante de tórax: 
Paciente instável --> toracotomia exploradora 
Paciente estável --> TC com contraste de tórax e avaliar o trajeto da bala 
 
 
 
EXERCÍCIOS 
 
1- UNICAMP (2018): Menina, 3a, submetida a correção de coarctação da aorta via toracotomia              
esquerda há dois dias. Durante a troca do frasco de drenagem torácica notou-se secreção leitosa em                
todo o sistema. A CONDUTA É: 
a) Jejum e nutrição parenteral.  
b) Troca do sistema do dreno.  
c) Toracoscopia. 
d) Pleurodese química.  
 
2- UNICAMP (2018): Homem, 19a, colidiu sua motocicleta contra um muro a 100 km/h. Exame               
físico: PA= 130x80 mmHg, FC= 94 bpm, FR= 22 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente) = 98%,                 
Escala de Coma de Glasgow= 15. Radiograma de tórax: fraturas no primeiro e segundo arcos               
costais e clavícula esquerdos e alargamento de mediastino. A CONDUTA É:  
a) Endoscopia digestiva alta. 
b) Angiotomografia. 
c) Mediastinoscopia. 
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d) Broncoscopia flexível.  
 
3- PSU-Ceará (2017): Um homem de 35 anos foi vítima de agressão à faca, em uma briga de bar.                   
Chega à unidade de emergência em choque e é encaminhado à sala de ressuscitação. Ao exame                
físico, percebe-se ferimento de 2 cm de comprimento ao nível do 6º espaço intercostal esquerdo,               
próximo ao esterno. As pupilas estão reativas, não há pulsos e evidencia-se movimentos             
respiratórios espontâneos. Em seguida, um membro da equipe constata que o paciente está em              
parada cardíaca. Na monitorização, constata-se atividade eletrocardiográfica organizada. Qual a          
melhor conduta nesse caso?  
A) Iniciar massagem cardíaca externa.  
B) Realizar pericardiocentese de alívio.  
C) Realizar janela pericárdica de alívio.  
D) Realizar toracotomia de reanimação. 
 
4- UFF (2017): Com relação aos traumatismos torácicos, é correto afirmar que:  
A) devem ser tratados, em sua maioria, com toracotomia póstero-lateral.  
B) apoia-se o seu tratamento no uso rotineiro de drenagem torácica para tratamento de hemotórax e                
pneumotórax.  
C) podem ser tratados por drenagem do tórax apenas cerca de 10% dos pacientes com hemorragia                
nele localizada.  
D) resulta de lesões da circulação pulmonar de alta pressão a maior parte do sangramento no tórax.  
E) indica-se, nos casos de instabilidade torácica decorrente de fraturas de múltiplas costelas, o              
tratamento cirúrgico precoce. 
 
5- UFRJ (2017): Após acidente automobilístico, paciente apresenta quadro de insuficiência           
respiratória aguda, hipotensão arterial, turgência jugular e ausência de murmúrio vesicular no            
hemitórax direito. A primeira conduta deve ser:  
a) toracotomia 
b) intubação orotraqueal 
c) drenagem no segundo espaço intercostal com jelco calibroso  
d) traqueostomia 
 
6- Hospital do Câncer de Londrina (2017): O trauma de tórax é uma causa significativa de                
mortalidade. Muitos pacientes com trauma de tórax morrem após a admissão hospitalar e o manejo               
adequado é essencial para estes pacientes. Em relação a este tema, analise as assertivas abaixo.  
I) As maiores repercussões do tórax instável provêm da lesão pulmonar subjacente, a contusão              
pulmonar, e o tratamento consiste em uma hidratação vigorosa com soluções cristalóides.  
II) Os pacientes que chegam com lesão torácica penetrante sem pulso, porém com atividade elétrica               
miocárdica, podem ser candidatos a toracotomia de emergência.  
III) Nos pacientes com hemoptise, enfisema subcutâneo ou pneumotórax hipertensivo com desvio            
de mediastino deve ser aventado a hipótese de lesão traqueobrônquica.  
IV) Os pacientes com contusão pulmonar devem ser cuidadosamente monitorados e a ventilação             
mecânica deve ser iniciada precocemente se alterações significativas. 
 
Estão corretas as assertivas:  
A) I e III apenas.  
B) II e IV apenas.  
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C) III e IV apenas.  
D) I, II e III.  
E) II, III e IV. 
 
7- Santa Casa-SP (2015): Homem, 45 anos, vítima de atropelamento é admitido no PS trazido com                
colar cervical, em prancha longa, recebendo oxigênio (6 L/min) através de um cateter nasal.              
Apresenta-se agitado, com hálito etílico, queixando-se de dor na perna direita que foi mobilizada no               
atendimento pré-hospitalar. Tem um ferimento corto contuso pequeno em região frontal direita,            
escoriação e crepitação à palpação da face anterior do hemitórax direito, mas com ausculta              
pulmonar normal. Perna direita com fratura fechada e pulsos presentes. A oximetria de pulso mostra               
saturação de oxigênio de 90%. Com relação ao caso:  
a) A oxigenação desse doente está adequada.  
b) Esse doente tem indicação de uma via aérea definitiva nesse momento.  
c) A oximetria de pulso indica uma pressão parcial de oxigênio no sangue arterial superior a 80                 
mmHg.  
d) A agitação pode representar um sinal precoce de hipóxia.  
e) A presença de crepitação indica fraturas de costelas e, portanto, a drenagem de tórax deve ser                 
feita nesse momento. 
 
8- Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas (2015): As alternativas abaixo            
expressam achados clínicos presentes tanto no Pneumotórax Hipertensivo quanto no          
Tamponamento Cardíaco, EXCETO:  
a) Aumento da pressão venosa central.  
b) Desvio traqueal.  
c) Hipoperfusão periférica.  
d) Choque obstrutivo. 
 
9- Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (2015): Mariana, 25 anos, é trazida pelo SAMU ao                 
Hospital de Trauma após sofrer acidente automobilístico na BR-230. Ao exame, apresenta-se            
dispneica, com agitação psicomotora e cianose de extremidades. Sua pressão arterial é de 95 x 65                
mmHg, frequência cardíaca de 130 bpm, frequência respiratória de 26 irpm, timpanismo à             
percussão torácica, ausência do murmúrio vesicular na ausculta e ritmo cardíaco regular com bulhas              
normofonéticas. O diagnóstico mais provável, nesse caso, é:  
a) Pneumotórax simples.  
b) Hemotórax maciço.  
c) Contusão cardíaca.  
d) Tamponamento cardíaco. 
e) Pneumotórax hipertensivo.  
 
10- USP (2014): Mulher de 49 anos de idade chega ao pronto-socorro, trazida pela Equipe de                
Resgate, em prancha rígida, com colar cervical. Refere queda dentro do ônibus, devido à freada               
brusca, com colisão do lado direito do tórax contra barra de metal fixa, estando neste momento com                 
muita dor no local da contusão. O acidente ocorreu há 30 minutos, e ela foi a única vítima. Nega                   
comorbidades ou utilização de medicamentos. Ao exame clínico, apresenta-se em bom estado geral             
e corada. Índice de massa corpórea estimado = 30 kg/m2. Pressão Arterial =150 x 110 mmHg,                
Pulso = 88 bpm, Frequência Respiratória = 28 irpm. Dor e crepitação à palpação do 4°, 5°, 6° e 7°                    
arcos costais direitos, na linha axilar anterior. A expansibilidade torácica e o murmúrio vesicular              
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estão diminuídos no hemitórax direito. Restante do exame clínico normal. Foi realizada radiografia             
de tórax e optado por drenagem, com diagnóstico de hemopneumotórax e fratura dos arcos costais               
relacionados acima. Na drenagem, houve saída de 500 ml de sangue em 15 minutos, com drenagem                
desprezível nos próximos 15 minutos. Em controle radiológico realizado no dia seguinte. Cite os              
achados radiológicos que sugerem que a drenagem foi adequada. 
 
11- USP (2014): Homem, 22 anos de idade, foi admitido no serviço de emergência trazido pelo                
Corpo de Bombeiros, vítima de acidente em que sua motocicleta colidiu com um automóvel em via                
de alta velocidade. No local apresentava 13 pontos na Escala de Coma de Glasgow (ECG), pulso                
=100 bpm e PA = 80 x 40 mmHg. Foi colocado colar cervical e durante o trajeto até o hospital                    
recebeu a infusão IV de 500 ml de SF 0,9%. No momento do atendimento hospitalar, cerca de 20                  
minutos após o acidente, sua avaliação apresentava esses parâmetros: ECG = 13, PA = 90 x 60                 
mmHg, pulso = 105 bpm, FR = 40 irpm e satO2 = 90% (recebendo O2 por máscara facial). A                   
ausculta mostrava murmúrio vesicular presente à direita e diminuído à esquerda onde também havia              
hipertimpanismo à percussão. Foi realizada drenagem pleural em selo d'água com saída de             
moderada quantidade de ar e cerca de 300 ml de sangue. Segundo as orientações do ATLS, qual o                  
procedimento a ser realizado na sequência do atendimento? 
 
GABARITOS 
 
1- Letra A 
Secreção leitosa em drenagem torácica = quilotórax por lesão do ducto torácico.  
A conduta inicial é conservadora: manter o dreno torácico e iniciar jejum com NPT. Alguns autores                
defendem início de dieta enteral rica em proteína e pobre em gordura... 
 
2- Letra B 
Trauma tórax com alargamento de mediastino = trauma aórtico. Como vimos, 80% dos pacientes              
morrem na hora… se sobreviveu , é porque a lesão aórtica está tamponada...para confirmar o               
diagnóstico, o exame de escolha dentre as opções listadas é a angiotomografia. 
 
3- Letra D 
Paciente vítima de trauma torácico penetrante, que evoluiu para PCR, porém apresentando sinais             
de vida (atividade eletrocardiográfica organizada + movimentos respiratórios espontâneos + pupilas           
reativas) = toracotomia de reanimação!! 
 
4- Letra B 
Letra A: incorreta - A maioria não necessita de toracotomia para o tratamento...apenas observação              
ou drenagem torácica. 
Letra C: incorreta - A drenagem torácica é realizada muitas vezes...a toracotomia que geralmente só               
é necessária em cerca de 10 - 15 % dos casos. 
Letra D: incorreta - A maior parte dos sangramentos provém de lesões da circulação pulmonar que                
possui baixa pressão... 
Letra E: incorreta - O tratamento do tórax instável é de suporte, com analgesia + suporte                
ventilatório. 
 
5- Letra C 
Paciente que após trauma de tórax evolui para IRA, com turgência jugular + MV abolido em um                 
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hemitórax + hipotensão arterial = pensar em hemotórax ou pneumotórax hipertensivo. O que             
diferencia os dois no exame clínico é a submacicez no primeiro versus o hipertimpanismo do               
segundo, o que não é relatado no enunciado. 
Porém, frente a um hemotórax, a conduta é a reposição volêmica + drenagem torácica, o que não                 
está nas opções...Assim, ficamos com a conduta frente a um pneumotórax hipertensivo, cujo             
tratamento salvador é a toracocentese com jelco 14 ou 16 no segundo espaço intercostal direito. 
 
6- Letra C 
Opção I - incorreta: a reposição volêmica no quadro de tórax instável/contusão pulmonar tem que               
ser muito cautelosa, pois a hidratação excessiva piora a hemorragia pulmonar...o tratamento é             
oxigênio + analgesia + suporte ventilatório 
Opção II - incorreta: a toracotomia de reanimação está indicada para o paciente vítima de trauma                
penetrante do tórax, que evolui para PCR na sala de emergência, e apresenta ainda sinais de vida...o                 
paciente que já chega em PCR na unidade não tem como saber há quanto tempo está parado, não                  
sendo candidato à toracotomia... 
 
7- Letra D 
Letra A: incorreta - toda vítima de trauma deve manter saturação de O2 > ou = a 95% 
Letra B: incorreta - O paciente está saturando mal, porém a quantidade e a via de administração de                  
O2 estão insatisfatórias (cateter nasal com O2 a 6 L/min). O paciente deve, então, receber O2                
através de máscara facial com reservatório, a uma velocidade de 11 L/min, e não ser submetido a                 
uma IOT imediatamente... 
Letra C: incorreta - Uma saturação de O2 de 90% indica um nível de PaO2= 60 mmHg 
Letra E: incorreta - Crepitação = enfisema subcutâneo. A drenagem torácica só está indicada se               
houver pneumotórax associado. 
 
 
Obs: Curva de dissociação da hemoglobina: 

● Sat O2 = 100% --> PaO2 = 90 mmHg 
● Sat O2 = 90% --> PaO2 = 60 mmHg 
● Sat O2 = 60% --> PaO2 = 30 mmHg 

8- Letra B 
O desvio da traquéia está presente no pneumotórax hipertensivo, no hemotórax maciço, na             
atelectasia...mas não no tamponamento cardíaco. As demais opções estão corretas. 
 
9- Letra E 
Agora sim...instabilidade hemodinâmica + MV abolido + hipertimpanismo = pneumotórax          
hipertensivo, sem dúvidas! 
 
10- Pulmão expandido; ausência de líquido residual. 
Hemopneumotórax = indicada corretamente a drenagem. Quando solicitar o Raio X? 

● Após a instalação do dreno - para verificar se a drenagem está sendo adequada - avaliar a                 
posição do tubo é a maior preocupação 

● No acompanhamento - para verificar se a drenagem foi adequada - pulmão expandido e              
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ausência de líquido residual indicam a boa drenagem e que pode-se remover o dreno. 

11- Reavaliação dos parâmetros vitais ou reavaliação primária. 
Paciente politraumatizado com hemopneumotórax com indicação de drenagem. Após a realização           
do procedimento, deve se avaliar novamente os sinais vitais do paciente (PA, Sat O2, pulso e FR)                 
para averiguar se houve uma resposta clínica satisfatória após o procedimento. 
 
 
 
GINECOLOGIA 
Tarefa-assunto: Vulvovaginites e Vaginoses Infecciosas  
 
Conteúdo da tarefa:  
 
Leia os assuntos abaixo na apostila e após leia as dicas. 
 
Apostila: Síndromes de Transmissão Sexual 
Assuntos:  
Seção 1 Síndrome do Corrimento Vaginal 
- Vulvovaginites e Vaginoses Infecciosas (Vaginose Bacteriana/ Candidíase Vulvovaginal /          
Tricomoníase/ Vaginite Descamativa) 
 
Conteúdo das dicas: 
 
1) Vulvovaginite é o processo inflamatório que acomete o trato genital inferior. Envolve a vulva,               
paredes vaginais e o ectocérvice. Na maioria das vezes será referido na prova e na prática clínica                 
como corrimento vaginal por ser o sintoma predominante. Já a vaginose define a ausência de               
resposta inflamatória vaginal. 
 
2) O pH vaginal é ácido, entre 3,8 e 4,2, e o grande responsável por isso são os Lactobacillus                   
acidophilus (bacilos de Doderlein), sendo as bactérias dominantes do conteúdo vaginal (cerca de             
90%) e responsáveis por produzir peróxido de hidrogênio, que inibe o crescimento de bactérias              
nocivas à mucosa vaginal.  
Dica para prova: conteúdo vaginal normal apresenta consistência flocular, cor transparente ou            
branca, pequena quantidade de leucócitos e pH ácido! 
Atenção: meninas pré-púberes e mulheres na pós-menopausa com hipoestrogenismo: pH vaginal           
entre 5,0 e 7,0 
 
3) Composição habitual da flora vaginal:  

* aeróbios Gram positivos (Lactobacillus acidophilus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus          
agalactiae) 
   * aeróbios Gram negativos (E.coli) 
   * anaeróbios facultativos (Gardnerella vaginalis, Enterococcus) 
* anaeróbios estritos ou obrigatórios (Provotella spp. , Bacterioides spp., Ureaplasma urealyticum,             

Mycoplasma hominis) 
     * fungos (destaque para Candida spp.) 
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4) Quando pensar em vulvovaginites na prova?  
 Conteúdo vaginal aumentado, prurido e irritação, odor desagradável e intenso desconforto. 
 
5) A avaliação diagnóstica inclui: 
-   Determinação do pH vaginal: Realizado por fitas medidoras do pH 
- Exame a fresco: Coloca- se o conteúdo vaginal em um lâmina para pesquisa de Candida sp,                 
Trichomonas vaginalis, Clue cells, polimorfonucleares 
- Bacterioscopia por coloração de gram: presença de clue cells (células epiteliais escamosas de              
aspecto granular pontilhado e bordas indefinidas cobertas por cocobacilos) 
- Teste das aminas (Whiff Test): Em outra lâmina coloca- se uma gota de KOH a 10%. O teste é                    
considerado positivo quando se detecta a presença de odor de pescado. 
 
6) DECORE: 4 principais vulvovaginites infecciosas: 
Vaginose bacteriana (VB), Candidíase vulvovaginal, Tricomoníase e Vaginite descamativa.  
 
7) VAGINOSE BACTERIANA: 
--> Definição: conjunto de sinais e sintomas resultante de um desequilíbrio da flora vaginal, que               
culmina com uma diminuição dos lactobacilos e um crescimento polimicrobiano, cujo fator            
desencadeante é desconhecido. 
--> É a principal causa de corrimento vaginal!!!  
--> Entre os anaeróbios o que predomina é a Gardnerella vaginallis.  
--> NÃO é considerada uma DST, mas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres               
predispostas (ocorre com maior frequência em mulheres com vida sexual ativa). 
--> Aumenta o risco de vários outros quadros infecciosos, como endometrite, DIP, infecções pós-op              
e infecção pelo HIV 
--> Quadro clínico: corrimento fluido homogêneo branco acinzentado, em pequena quantidade,           
não aderente, podendo formar microbolhas. O sintoma mais típico é o odor fétido semelhante a               
peixe podre 
--> MEMORIZE: Critérios de Amsel para o diagnóstico 
1.    Corrimento branco acinzentado, homogeneo, fino 
2.    PH vaginal > 4,5 
3.    Teste das aminas (Whiff Test) positivo 
4.    Visualização de clue cells ou células guia no exame microscópico. 
 
--> Tratamento:  
      - Quem deve ser tratada? Todas as mulheres sintomáticas, incluindo as gestantes! 
      - Regime recomendado:  
        A) Metronidazol 500mg VO 12/12h por 7 dias  
        B) Metronidazol gel 0,75% via vaginal, por 5 dias 
      - Regime alternativo:  
        C) Clindamicina 300mg VO 12/12h por 7 dias (opção em caso de intolerância ou alergia) 
 

Atenção: De acordo com o Protocolo de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da              
Saúde 2015, o esquema recomendado para gestantes é:  
       * Primeiro trimestre: Clindamicina 300mg VO 2x/dia por 7 dias  
       * Após primeiro trimestre: Metronidazol 250 mg 1cp VO 3x/dia por 7 dias  
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Já o CDC 2015 não estipula que o metronidazol só possa ser utilizado após o primeiro trimestre,                  
uma vez que múltiplos estudos e meta-análises falharam em demonstrar uma associação            
teratogênica com o uso do metronidazol na gravidez! 
 
        Outras considerações terapêuticas:  
      - Consumo de álcool deve ser evitado durante tratamento com nitromidazólicos  
      - Mulheres devem praticar abstinência sexual ou usar preservativos na vigência do tratamento  
      - O tratamento dos parceiros NÃO é recomendado de rotina (questão de prova!) 

- A vaginose bacteriana tem maior propensão a ocorrer em mulheres infectadas pelo HIV, as                
quais devem receber o mesmo regime terapêutico que as demais. 
 
8) CANDIDÍASE VULVOVAGINAL  

--> Vulvovaginite causada por fungos comensais (principal é a Candida Albicans) que se              
multiplicam de forma exagerada quando o meio se torna favorável para o crescimento. 
  --> É a segunda causa mais comum de corrimento vaginal. 

--> É considerada uma doença "eventualmente" de transmissão sexual - ou seja, a via sexual não                 
constitui a principal forma de transmissão, já que a Candida é encontrada em 30% das mulheres                
sadias e assintomáticas.  

--> Quadro clínico: prurido vaginal (= principal sintoma), queimação, disúria, dispareunia,            
corrimento branco, grumoso (= aspecto "leite coalhado"), inodoro, hiperemia e edema vulvar,            
fissuras da vulva, vagina e colo recobertos por placas brancas aderidas à mucosa. 

--> Diagnóstico: quadro clínico + exame a fresco - O exame microscópico a fresco com KOH 10%                  
e a coloração de gram revelam a presença de pseudohifas em 70% dos casos. 
  --> Tratamento: 

* Primeira opção: antifúngicos em creme (miconazol, clotrimazol, tioconazol e nistatina);            
segunda opção fluconazol, itraconazol e cetoconazol VO.  
 
        Outras considerações terapêuticas:  

* Atenção: Durante a gestação, somente recomendado tratamento via vaginal com derivados             
azólicos, por pelo menos 7 dias - butoconazol, clotrimazol, miconazol, terconazol ou tioconazol.             
Tratamento oral é contraindicado!!! 

* Parceiros sexuais NÃO precisam ser tratados, exceto os sintomáticos, que podem apresentar              
balanite e/ou balanopostite.  

* Candidíase e HIV: taxas de colonização por Candida são maiores em pacientes soropositivas.               
O tratamento é o mesmo, porém, em casos recorrentes a terapia profilática com fluconazol              
200 mg semanalmente se mostrou efetiva.  
  
9) TRICOMONÍASE: 
- Infecção por Trichomonas vaginalis, protozoário anaeróbico facultativo. 
- Terceira causa mais comum de corrimento vaginal. 
- Importante: Somente se relaciona com a atividade sexual desprotegida. 
 
- Quadro clínico: corrimento abundante, amarelo ou amarelo-esverdeado, mal cheiroso e           
bolhoso. O pH vaginal é maior que 5,0. São frequentes sinais inflamatórios da vagina como               
ardência, hiperemia e edema. 

* Homens são portadores assintomáticos, comportando-se geralmente como vetores. Mulheres           
também podem ser assintomáticas em até 50 % dos casos. 
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* Achado altamente específico é a colpite focal ou difusa, o chamado "colo em framboesa" ou                 
"colo em morango" , observado ao Teste de Schiller 
 
- Diagnóstico:  
   * pH vaginal > ou = 5,0 
   * Whiff Test é positivo 
   * Exame a fresco: revela o protozoário móvel 
 
- Atenção: a tricomoníase pode alterar o resultado da citologia oncótica. Assim, nos casos em que                
ocorrem alterações morfológicas celulares, está indicado tratamento da tricomoníase e coleta de            
nova citologia após 3 meses. 
 
- Tratamento: Deve ser sistêmico - Metronidazol 2g VO dose única  
  Obs: tratamento dos parceiros e abstinência sexual durante o tratamento são obrigatórios. 
 
- Associação entre tricomoníase e complicações gestacionais (cai em prova!) 

● Rotura Prematura de membranas ovulares  
● Parto Prematuro 
● Baixo peso ao nascer  
● Infecção puerperal 

10) VAGINITE DESCAMATIVA: 
- Vaginite purulenta, crônica, que ocorre na ausência de processo inflamatório cervical ou do trato               
genital superior. A etiologia é desconhecida, porém 70% das culturas revelam presença de             
Streptococcus beta hemolítico. 
- Critérios diagnósticos:  
1.    Conteúdo vaginal purulento em grande quantidade 
2.    Ph vaginal alcalino 
3.    Microscopia: 
      •    Processo descamativo vaginal intenso 
      •    Flora vaginal do tipo 3 (substituição da flora lactobacilar por cocos Gram positivos) 
      •    Número elevado de polimorfonucleares. 
- Tratamento : Clindamicina creme vaginal por 7 dias. 
 
Agora veja como isso é cobrado em provas… 
 
1) UFRJ 2014 

Paciente de 30 anos referiu prurido vulvar e presença de corrimento branco leitoso. Exame físico:               
corrimento branco aderido à mucosa vaginal. Em relação às características relacionadas à doença,             
pode-se afirmar que: 
a) o exame da secreção vaginal apresenta micélios e o pH é > 5.  
b) a microscopia da secreção vaginal detecta muitos leucócitos e clue cells 
c) o teste das aminas é positivo e há presença de micélios no exame preventivo.  
d) o pH da secreção vaginal é < 4,5 devido à presença de lactobacilos.  
 
 
2) Hospital Israelita Albert Einstein SP 2014 
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Sobre as vulvovaginites é correto afirmar: 
a) mulheres assintomáticas devem ser tratadas, caso seja evidenciada na colpocitologia oncótica a             
presença de Gardnerella vaginalis.  
b) a vaginose bacteriana associa-se ao aumento dos lactobacilos. 
c) descarta-se infecção por Cândida sp. quando o fungo não é identificado no exame de secreção                
vaginal a fresco em mulheres com prurido vulvar e corrimento esbranquiçado.  
d) a infecção por Trichomonas vaginalis tem sintomas exacerbados no fim da menstruação 
e) teste das aminas (whiff test) positivo e pH vaginal > 4,5 são achados compatíveis com candidíase                 
vaginal.  
 
3) SMS SP 2014 

Mulher de 23 anos procura pronto atendimento de ginecologia referindo prurido em região             
vulvar há 3 dias, acompanhado de corrimento esbranquiçado. Ao exame físico,           
observam-se grandes lábios com hiperemia moderada e sinais de escoriação e secreção            
esbranquiçada grumosa em moderada quantidade aderida às paredes vaginais sem odor.           
Diante deste quadro e considerando o provável agente etiológico, qual associação está            
correta? 
a) Trichomonas vagínalis - colo com aspecto de morango. 
b) candida sp -  presença de hifas no exame a fresco. 
c) Gardnerella vaginalis- pH vaginal diminuído 
d) Gardnerella vaginalis - teste de shiller positivo 
e) candida sp - presença de "clue cells" 
 
 
4) SP 2014 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tratamento sistêmico para Vaginose Bacteriana: 
a) Fluconazol de 150 mg via oral em dose única.  
b) Tetraciclina 500 mg via oral a cada 6 horas durante 21 dias. 
c) Azitromicina 1g via oral DU 
d) Metronidazol 400mg a cada 12h por via oral durante 7 dias ou 2g via oral dose única 
 
 
5) SP 2014 

Paciente de 27 anos queixa-se de corrimento vaginal abundante, amarelo-esverdeado, bolhoso e            
com odor fétido. Qual propedêutica prática deve ser realizada para complementar o diagnóstico? 
a) Coloração pelo Gram.  
b) Exame a fresco 
c) Cultura.  
d) Colposcopía.  
e) Histeroscopia. 
 
6) SANTA CASA SP 2014 

Paciente de 22 anos com queixa de ardor, prurido vaginal e corrimento espesso sem odor deverá ser                 
tratada com:  
a) Itraconazol.  
b) Azitromicina.  
c) Ciprofloxacina.  
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d) Metronidazol.  
 
7) FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS RJ 2013 

Paciente se queixa de corrimento esverdeado, de odor fétido, prurido e dispareunia. Ao exame              
especular, visualiza-se corrimento bolhoso. O pH vaginal é 6,0. Na colposcopia, observam-se áreas             
iodo-negativas em colo e vagina (aspecto tigróide). A hipótese diagnóstica principal é: 
a) candidíase.  
b) tricomoníase. 
c) vaginose bacteriana.  
d) doença precursora do colo e vagina  
 
8) HCV PR 2015 

Paciente refere corrimento amarelado cremoso com odor fétido na última semana, sem prurido ou              
ardência vulvar. No ambulatório, dispomos de material para exame ginecológico, fita de pH,             
Hidróxido de potássio a 10%, soro fisiológico, lâmina e microscópio. Quais os critérios clínicos              
ambulatoriais (Amsel) para o diagnóstico de vaginose bacteriana? 
A) Corrimento branco, pH vaginal maior ou igual a 5, teste das aminas negativo, critérios de                
Nuggent. 
B) Corrimento acinzentado, pH vaginal de 3,5 a 4,5, teste das aminas positivo, clue cells no exame                 
microscópico. 
C) Corrimento acinzentado, pH vaginal menor que 3,5, teste das aminas negativo, hifas no exame               
microscópico. 
D) Corrimento acinzentado, pH vaginal maior ou igual a 5, teste das aminas positivo, células               
gigantes multinucleadas. 
E) Corrimento acinzentado, pH vaginal maior ou igual a 5, teste das aminas positivo, clue cells no                 
exame microscópico. 
 
 
9) UFRJ RJ 2016 
Paciente refere corrimento vaginal branco, com grumos e prurido intenso. Teve cinco episódios em              
um ano, sendo detectada a presença de hifas no exame a fresco. Nega patologias prévias. O                
tratamento mais adequado para remissão, a longo prazo, é: 
A) Nistatina creme, via vaginal, diariamente, por 1 mês. 
B) Fluconazol oral, uma dose semanal, por 6 meses. 
C) Cetoconazol oral, uma dose semanal, por 2 meses. 
D) Clotrimazol via vaginal, uma vez por semana, por 4 meses. 
 
 
Comentários e gabaritos 
 
1) Corrimento branco + prurido vulvar = pensar em candidíase! 

Lembre-se: presença de clue cells + ph vaginal > 4,5 + teste das aminas positivos = VAGINOSE                  
BACTERIANA 
     GABARITO: D  
 
2) A) Incorreta. Pacientes assintomáticas que apresentem Gardnerella na citologia não precisam ser             
tratadas; B) Incorreta. Vaginose bacteriana está relacionada com um desequilíbrio da flora vaginal,             

 

“Para passar na Residência Médica, não basta estudar muito, é preciso estudar certo!” – Equipe de 

Orientadores LS MED. 



              META DEGUSTAÇÃO                Janeiro/2019 

com proliferação excessiva de microorganismos da flora vaginal, predominando em relação aos            
lactobacilos; C) Incorreta. Não identificar o fungo não descarta o diagnóstico; D) Correta. A              
sintomatologia da tricomoníase pode ser exacerbada no final da menstruação, no qual o sangue              
presente na vagina torna o pH menos ácido; E) Incorreta. pH vaginal é < 4,5 e teste das aminas é                    
negativo na candidíase. GABARITO: D  
 
3) Vejam como as questões se repetem: prurido vulvar + corrimento esbranquiçado, grumoso,             
aderido às paredes e sem odor = CANDIDÍASE. Exame microscópico a fresco com hidróxido de               
potássio a 10% revela presença de pseudo-hifas em 70% dos casos. GABARITO: B 
 
4) Decore: Tratamento de escolha para vaginose bacteriana = METRONIDAZOL 400-500MG VIA            
ORAL 12/12H POR 7 DIAS. O tratamento alternativo pode ser feito com Metronidazol 2g via oral                
dose única. GABARITO: D  
 
5) Corrimento vaginal abundante amarelo-esverdeado, bolhoso e com odor fétido = pensar em             
TRICOMONÍASE. Diagnóstico é realizado com base na clínica, exame físico, medida do pH             
vaginal, teste das aminas (whiff test) e microscopia a fresco do fluido vaginal, que revela o                
protozoário móvel e população aumentada de leucócitos. Cultura em meio de Diamond é o método               
mais sensível e específico, mas só está indicada em pacientes em que a suspeita de tricomoníase não                 
foi confirmada pela microscopia. GABARITO: B  
 
6) Sintomas típicos de candidíase. Tratamento: uso de antifúngicos tópicos (via vaginal) ou oral.              
GABARITO: A  
 
7) Colpite difusa que ocorre devido à dilatação capilar e hemorragias puntiformes, vista na              
colposcopia em até 90% dos casos, que se apresenta no teste de schiller como colo uterino em "pele                  
de onça" ou aspecto "tigróide" é achado altamente específico de tricomoníase. GABARITO: B 
 
8) Revise os Critérios de Amsel no diagnóstico da VB (MUITO IMPORTANTE PARA AS              
PROVAS) 
1.    Corrimento branco acinzentado, homogeneo, fino 
2.    PH vaginal > 4,5 
3.    Teste das aminas (Whiff Test) positivo 
4.    Visualização de clue cells ou células guia no exame microscópico. 
GABARITO: E 
 
9) Exame microscópico a fresco que revela presença de pseudo-hifas = Candidíase. Tratamento tem              
como primeira opção antifúngicos em creme (miconazol, clotrimazol, tioconazol e nistatina).           
Segunda opção fluconazol, itraconazol e cetoconazol VO. Contudo, a questão trata de uma paciente              
com 5 episódios de candidíase ao longo de 1 ano, podendo ser considerada uma "candidíase               
complicada". Nesses casos, drogas orais são preferíveis às tópicas. Pode ser feito esquema de 2               
doses, no primeiro e quarto dias, ou esquema de 3 doses, no primeiro, quarto e sétimo dias. Existe                  
ainda a opção de uma terapia supressiva, sendo o fluconazol a droga de escolha, com uma dose                 
única semanal durante 6 meses. GABARITO:B 
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CIRURGIA  
Tarefa-assunto: Trauma e queimadura 
 
Conteúdo da tarefa: 
 
Leia os tópicos abaixo na apostila, após leia as dicas e faça os exercícios indicados 
 
Apostila: Trauma e queimadura 
Assuntos: Trauma Abdominal (ler até antes de trauma urinário)  
 
Como foi dito no início, este agora é o tema mais abordado em provas, junto com trauma do trato 
urinário que será visto na próxima tarefa! Foco e atenção redobrada! 
 
 
Conteúdo das dicas:  
 
1- O início para entendimento sobre trauma abdominal é saber a conduta correta frente a um 
trauma aberto (arma branca x arma de fogo) ou fechado, e com paciente estável e instável. 
MUITAS questões abordam isto!! Os organogramas deste setor do capítulo ajudam bastante. 
 
Trauma penetrante: 
Órgão mais acometido: fígado 
   - somente por arma de fogo: intestino delgado 
 
- Lesão por arma de fogo: SEMPRE cirúrgica 
 
- Lesão por arma branca:  
Paciente instável, com peritonite ou evisceração = laparotomia 
Paciente estável:  
      - Lesão anterior ou lateral: exploração digital da ferida --> atravessou o peritônio --> observar 
por 24h com dosagem de Hb 8/8h 
      - Lesão dorsal ou em flancos --> TC com triplo contraste --> cirurgia em caso de lesão de 
estrutura retroperitoneal 
 
Dúvida se penetrou na cav abdominal com paciente ESTÁVEL = laparoscopia diagnóstica 
(de novo...paciente instável = laparotomia!!!) 
 
Trauma contuso: 
Órgão mais acometido: baço. 
Peritonite ou pneumoperitônio = laparotomia 
Paciente comatoso/exame físico não é confiável para avaliação de peritonite = exames 
complementares: 
 
A) Lavado peritoneal diagnóstico (LPD) - leia atentamente os critérios que positivam o exame! 
B) USG FAST - detecta coleções > 250 ml - 4 espaços examinados: sub-hepático, 
subdiafragmático esquerdo, pelve e pericárdio. 
Obs: FAST estendido: além de cavidade abdominal e pericárdio, também é avaliada a cavidade 
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torácica. 
 
Paciente instável com LPD ou FAST positivo = laparotomia. 
Paciente estável com LPD ou FAST positivo = TC com contraste oral e venoso 
 
Obs: paciente vítima de trauma abdominal e pélvico, instável, com LPD ou FAST negativos = 
sangramento de provável origem pélvica = estabilização externa da pelve. 
 
2- Trauma Hepático - infelizmente tem que saber a escala de lesão hepática... 
Na maioria dos casos, o tamponamento ocorre espontaneamente. 
Paciente estável com lesão de grau I até V = tratamento conservador - dosagem de 
hematócrito/observação por 48h em CTI com dieta zero. Mantendo estabilidade, 3 dias de 
observação em unidade intermediária com dieta oral e alta após. Logo, NÃO é necessária nova TC 
tórax se a estabilidade do paciente se mantiver durante a internação. 
Lesão grau VI = cirurgia 
Tratamento: tamponamento com compressas. Se não funcionar, deve se identificar a fonte do 
sangramento: 
Manobra de Pringle: clampeamento das estruturas do ligamento hepatoduodenal (colédoco, a. 
hepática e veia porta). Se o sangramento não parar, a origem se encontra nos ramos 
retro-hepáticos da v. hepática ou da veia cava inferior. 
 
Obs: tríade de Philip Sandblom (hemobilia): hemorragia digestiva alta + icterícia + dor em HCD = 
arteriografia diagnóstica e terapêutica! 
 
3- Trauma esplênico 
Diferentemente do trauma hepático, no trauma esplênico, lesões naturalmente tamponadas podem 
voltar a sangrar. Sendo assim: 
Lesão grau I - III, com paciente estável: monitorização do hematócrito + acompanhamento por TC 
durante 2 a 3 dias 
TC com sangramento em paciente estável (com lesão grau III ou IV geralmente)= arteriografia  
Hipotensão, coagulopatia ou extravasamento de contraste (com contraindicação à TC) = cirurgia 
com preservação máxima de parênquima = esplenectomia parcial ou rafia simples da lesão 
Esplenectomia total --> lesão grau V (lesão hilar ou baço pulverizado). 
 
4- Trauma duodenal 
Retropneumoperitônio + hiperamilasemia - paciente com dor lombar/flancos com irradiação para 
escroto e crepitação ao toque retal. 
Hematoma duodenal = tratamento conservador - imagem de mola em espiral ou empilhamento de 
moedas. 
Laceração duodenal = tratamento cirúrgico 
Fístula/abscesso duodenal = tratamento com CNG + NPT. 
 
5- Trauma Pancreático: 
Causa mais comum de pancreatite em crianças 
Suspeita: hematoma em região central do abdômen, edema pancreático, bile no retroperitônio. 
Hematoma: observação 
Lesão parenquimatosa: desbridamento simples 
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Lesão ductal - pior prognóstico: pancreatectomia distal/duodenopancreatectomia 
 
EXERCÍCIOS 
 
1- UFRJ (2018): Homem, 19 anos, com ferida por arma branca no mesogástrio é admitido na 
emergência com pressão arterial (PA) = 80 X 40 mmHg; frequência cardíaca (FC) = 128 bpm e 
frequência respiratória (FR) = 29 irpm. Após infusão rápida de 1.000ml de cristalóide aquecido 
apresenta: PA = 90 X 50 mmHg; FC = 120 bpm e FR = 22 irpm. A próxima conduta para este 
paciente é:  
A) TC de abdome  
B) laparotomia exploradora  
C) lavado peritoneal diagnóstico  
D) ultrassonografia abdominal (FAST) 
 
2- PSU-MG (2018): IJK, 20 anos, chega ao hospital com relato de agressão por arma branca em 
flanco esquerdo durante assalto (golpe único). Queixa dor abdominal moderada. Ao exame:  
A. vias aéreas pérvias;  
B. Eupnéico, FR 20 irpm;  
C. FC 84 bpm, pulsos amplos, PA 120x80 mmHg;  
D. Glasgow 15, sem deficit;  
E. abdome doloroso à palpação, principalmente próximo ao ferimento, pelve estável, sem sinais de 
traumas ou lesões em outras partes do corpo. Recebeu oxigênio suplementar, iniciou monitorização 
eletrocardiográfica, foi puncionado acesso venoso periférico, passada sonda vesical de demora 
(urina clara) e realizado toque retal com sangue vivo em dedo de luva. Qual a conduta CORRETA a 
ser tomada pelo cirurgião, neste momento?  
A) Providenciar FAST (focussed Assessment with Sonography for Trauma) para avaliar a presença 
de líquido livre intraperitoneal e em saco pericárdico  
B) Realizar laparotomia exploradora o mais precocemente possível para avaliação e tratamento de 
lesões abdominais  
C) Fazer lavado peritoneal diagnóstico para busca de possível hemoperitôneo  
D) Solicitar tomografia computadorizada de abdome e pelve com triplo contraste para avaliação de 
vísceras ocas  
 
3- USP (2018): Homem de 24 anos de idade foi vítima de ferimento por faca em 7° espaço 
intercostal, linha axilar média esquerda. Está hemodinamicamente estável e sua radiografia de tórax 
é normal. Qual é a conduta para o caso?  
A) Ultrassom de abdome (FAST)  
B) Tomografia de tórax e abdome.  
C) Laparoscopia.  
D) Drenagem de tórax.  
 
4- SUS-SP (2018): Um motociclista de 28 anos, alcoolizado, colidiu com uma árvore a cerca de 70 
km/hora. Estava de capacete. Era um dia de inverno, chovia e a temperatura era baixa (cerca de 7 
°C). No hospital, a via aérea está pérvia e o murmúrio vesicular normal bilateralmente. Pulso: 90 
bpm, PA: 115 × 70 mmHg. Glasgow: 13. Temperatura retal e esofágica: 34 °C. FAST (Focused 
Assessment With Sonography for Trauma): positivo. Exames laboratoriais: glicemia: 300 mg/dL, 
plaquetas: 280.000/mm3 (150.000 a 450.000/mm3) e TTPA alargado. A tomografia de abdome 
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mostrou lesão esplênica grau II. Próximo passo mais adequado: 
A) Aquecimento e monitorização cardíaca, pelo risco de fibrilação ventricular. 
B) Bypass cardiopulmonar para reaquecimento central. 
C) Insulina por via venosa. 
D) Transfusão de 10 U ou uma aférese de plaquetas. 
E) Laparotomia exploradora e esplenectomia 
 
5- PSU-Ceará (2017):  Uma mulher de 26 anos foi agredida por seu marido e esfaqueada no 
hemitórax esquerdo dois centímetros abaixo do mamilo e ao nível da linha axilar anterior. Chega ao 
hospital, estável hemodinamicamente, com queixas de dor à inspiração, dor abdominal e discreta 
dificuldade respiratória. A radiografia do tórax evidencia pneumotórax discreto e pneumoperitônio. 
Qual a melhor conduta nesse caso?  
A) Toracotomia e frenorrafia.  
B) Toracocentese e lavado peritoneal.  
C) Drenagem de tórax, laparotomia e frenorrafia.  
D) Drenagem de tórax e ultrassonografia abdominal. 
 
6- Santa Casa-SP (2015): A herniação imediata de uma víscera abdominal para a cavidade torácica 
através de uma lesão traumática aguda do diafragma é mais provável ocorrer após:  
a) Trauma abdominal fechado.  
b) FAB no 3° EIC à direita na linha axilar média.  
c) FAB no 6° EIC à esquerda na linha axilar anterior.  
d) FAF no 6° EIC à direita na linha axilar posterior.  
e) FAF no 3° EIC à esquerda na linha hemiclavicular. 
 
7- Santa Casa-SP (2015): Homem, 45 anos, é assaltado na saída do caixa eletrônico, mas assusta-se 
e reage, sendo então atingido por um projétil de arma de fogo. Chegou ao pronto-socorro ansioso, 
com FC: 110 bpm, taquipneico e com um pouco de dor à palpação do hipocôndrio direito (D) onde 
se via o orifício de entrada do projétil, mas sem dor no restante do abdome. O orifício de saída 
estava no 10° espaço intercostal na linha axilar posterior D. Apresentava murmúrio vesicular 
presente bilateralmente, mas diminuído à D. RX na sala de trauma mostrou um velamento em 
hemitórax D. Foi drenado o tórax com saída de 350 ml de sangue. Após 1000 ml de SF 0,9% 
apresentava-se estável hemodinamicamente com FC: 90 bpm. Com relação ao caso acima, podemos 
afirmar que:  
a) A estabilidade hemodinâmica afasta a possibilidade de lesão abdominal associada.  
b) Tem indicação de janela pericárdica.  
c) A Tomografia computadorizada de abdome mostrando lesão hepática indica que houve lesão do 
diafragma.  
d) A Tomografia computadorizada de tórax com derrame pleural, mas sem evidência de lesão do 
parênquima pulmonar, indica a retirada do dreno de tórax.  
e) O ferimento é exclusivamente torácico. 
 
8- Santa Casa de Limeira-SP (2015): Um paciente de 24 anos de idade sofre trauma abdominal 
epigástrico em acidente com bicicleta. Chega ao pronto-socorro queixando-se de dor abdominal. Ao 
exame inicial apresenta-se com frequência respiratória de 20 irpm, pressão arterial de 110 x 65 
mmHg, frequência cardíaca de 105 bpm e discreta equimose em epigástrio. O exame tomográfico 
evidenciava pequena quantidade de líquido abdominal, hematoma intramural em 3a porção 
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duodenal e lesão esplênica grau III. De acordo com o caso, qual a conduta inicial mais adequada 
nesse momento?  
a) Liberar dieta e observação em UTI.  
b) Laparotomia exploradora imediata para realizar esplenectomia.  
c) Jejum oral, hidratação e observação em UTI.  
d) Repouso e observação domiciliar por 48h.  
 
9- Albert Einstein-SP (2014): Uma criança de 5 anos de idade chega ao pronto-socorro 45 minutos 
após colisão de carro. As informações são de que ela estava sentada no banco traseiro do 
automóvel, utilizando cinto de segurança tipo abdominal (de dois pontos). Na chegada ao hospital, 
encontra-se chorosa, porém, alerta imobilizada em prancha longa e hemodinamicamente normal. No 
exame físico, nota-se equimose horizontal ao longo da região do hipogástrio e a palpação do 
abdome é muito dolorosa. Esta criança possui grande probabilidade de ter:  
a) Ruptura traumática de estômago.  
b) Perfuração de cólon.  
c) Hematoma duodenal.  
d) Lesão de intestino delgado.  
e) Fratura de bacia. 
 
10- UEL-PR (2014): Condutor de veículo sem cinto de segurança é vítima de acidente provocado 
por colisão em via pública. Atendido pelo SIATE, é conduzido ao pronto-socorro. Ao exame físico 
não se evidencia lesões externas, porém, apresenta instabilidade hemodinâmica respondendo à 
infusão rápida de soluções cristalóides, tornando-se instável alguns minutos depois. Enquanto isso, 
o lavado peritoneal mostrou-se positivo para sangue na cavidade abdominal. O diagnóstico e a 
respectiva conduta para este paciente serão:  
a) Hematoma em retroperitôneo e cirurgia imediata.  
b) Hematoma de retroperitôneo e tomografia computadorizada.  
c) Lesão de víscera oca e laparoscopia para localizar o sangramento.  
d) Lesão de víscera parenquimatosa e arteriografia para localização do sangramento.  
e) Lesão de víscera parenquimatosa e cirurgia de imediato. 
 
11- Paciente operário de construção civil é vítima de queda de andaime de 10 m e é trazido ao 
pronto-socorro pelo SAMU. Encontra-se com colar cervical. Está alerta, porém refere muita dor 
torácica e dificuldade de respirar. Sua frequência respiratória é de 40 irpm e a Sat O2 é 85%. A 
traquéia está centralizada e o MV está diminuído à esquerda. Movimento paradoxal da parede 
torácica à esquerda e crepitação de tórax palpável, sem enfisema subcutâneo. PA: 110 x 70 mmHg e 
Pulso: 120 bpm. Fratura exposta de tíbia direita já estabilizada. Assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Há possibilidade de intubação orotraqueal na conduta do paciente acima.  
b) A analgesia potente e a suplementação de oxigénio podem estabilizar o quadro ventilatório.  
c) Há indicação imediata de laparotomia por franco choque hipovolêmico.  
d) A drenagem fechada de tórax pode não ser essencial no tratamento deste paciente.  
e) O FAST é essencial na avaliação inicial deste paciente. 
 
GABARITOS 
 
1- Letra B 

 

“Para passar na Residência Médica, não basta estudar muito, é preciso estudar certo!” – Equipe de 

Orientadores LS MED. 



              META DEGUSTAÇÃO                Janeiro/2019 

Questão que não é para gerar dúvidas...paciente com trauma penetrante por arma branca em 
abdômen e instável hemodinamicamente = laparotomia exploradora!! 
 
2- Letra B 
Questão maldosa… 
Paciente com ferimento penetrante por arma branca em dorso ou flanco, estável 
hemodinamicamente e sem sinais de peritonite, qual o protocolo? TC com triplo contraste. A TC é 
para pesquisa de lesão de estrutura intra-abdominal. 
Porém, este paciente já apresenta sinal de comprometimento de estrutura intra-abdominal, pela 
presença de sangue no toque retal…existindo a lesão, não tem necessidade de realizar a TC…e aí, a 
laparotomia exploradora deve ser realizada. 
 
3- Letra C 
Paciente com trauma penetrante por arma branca na transição tóraco-abdominal...o paciente está 
estável e você está em dúvida se penetrou na cavidade abdominal ou não - conduta: laparoscopia 
diagnóstica. 
 
4- Letra A 
Paciente politraumatizado, com via aérea ok, estável hemodinamicamente, porém com FAST 
positivo. Realizada a TC que evidenciou lesão esplênica grau II - conduta frente a essa lesão: 
conservadora. 
Qual o outro único problema aparente neste paciente? A hipotermia. 
Hipotermia a gente considera como T < 35 graus C; e T < 36 graus C em caso de trauma! 
Logo, a conduta é aquecimento e monitorização cardíaca...lembrando que o risco de FV por 
hipotermia é quando a temperatura se encontra < 29 graus C... 
 
5- Letra C 
Paciente com ferida penetrante torácica, apresentando dor abdominal e pneumoperitônio - provável 
lesão diafragmática, cuja conduta é a laparotomia + rafia da lesão. 
Este paciente também apresenta um pneumotórax, que no caso é aberto. Logo, o tratamento 
definitivo é a drenagem torácica em selo d'água (após a realização do curativo de 3 pontas). 
 
6- Letra A 
Questão que pegou muita gente...80% dos casos de hérnia diafragmática ocorre por trauma contuso 
abdominal, geralmente na altura do epigástrio. O trauma pode elevar a pressão abdominal em 10x, o 
que é transmitido ao diafragma, podendo causar sua ruptura. 
 
7- Letra C 
Toda lesão penetrante abaixo dos mamilos e acima do rebordo costal, deve ter o abdômen 
investigado. Como o paciente estava estável, optaram por uma TC, e se houver lesão hepática, como 
o tórax com certeza foi atingido, sabemos que o diafragma foi lesionado. 
 
8- Letra C 
Lesão esplênica grau III = conduta conservadora. Paciente deve ser internado no CTI, acompanhar 
hematócrito e realizar exame físico frequente, com nova TC em 2-3 dias. 
Trauma duodenal com hematoma intramural = pode causar obstrução intestinal, porém com bom 
prognóstico, e de tratamento conservador, com jejum e hidratação. 
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9- Letra D 
Achado clássico do trauma abdominal fechado: sinal do cinto de segurança = equimose linear na 
porção inferior do abdômen, indicado provável lesão de intestino delgado (o mais comum é ocorrer 
uma laceração). 
 
10- Letra E 
Trauma contuso + instabilidade hemodinâmica + lavado peritoneal positivo = laparotomia 
exploradora, com provável lesão de víscera parenquimatosa. 
O hematoma de retroperitônio é suspeitado principalmente no paciente com instabilidade 
hemodinâmica e fratura de pelve. 
 
11- Letra C - o paciente não está chocado no momento, e não há indicação no enunciado sobre lesão 
abdominal. 
Letra A: correta - paciente com tórax instável/contusão pulmonar pode evoluir para IOT. 
Letra B: correta - analgesia + suporte ventilatório é o tratamento para tórax instável/contusão 
pulmonar 
Letra D: correta - drenagem só será necessária se houver pneumotórax ou hemotórax, o que não dá 
para saber se existe pelo enunciado.  
Letra E: correta - o FAST, além de investigar a cavidade abdominal, também evidencia a presença 
de derrame pleural e pericárdico. 
 
 
 
PREVENTIVA  
 
Tarefa-assunto: Atenção Básica  
 
Conteúdo da tarefa: 
 
Leia os tópicos abaixo na apostila, após leia as dicas e faça os exercícios indicados 
 
Apostila: SUS 
Assuntos:  Seção 2 - Atenção Básica (Saúde Mais Perto de Você)  
1) Estratégia de Saúde da Família (PSF) 
2) Politica Nacional da Atenção Básica 
3) Como Características da Atenção Básica 
4) Programa Nacional de Valorização da Atenção Básica 
5) Programa mais médico 
6) Instrumentos de Abordagem Familiar e suas especificações 
7) Método clínico centrado na pessoa 
 
 
Conteúdo das dicas:  
 
Dicas: Atenção Básica é um dos temas mais frequentemente cobrados dentro do bloco de 
preventiva. As questões não costumam ter um nível de dificuldade muito elevado, sendo importante 
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fixar os principais conceitos para garantir todas as questões.  
 
Dica 1: Memorize: 
A Estratégia de Saúde da Família (PSF), iniciada em 1994, é uma nova proposta, que SUBSTITUI a 
rede da Atenção Básica Tradicional, servindo como PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA! Age 
sobre uma área determinada (TERRITORIALIZAÇÃO) com uma população cadastrada 
(ADSCRIÇÃO DE CLIENTELA).  
 
Dica 2: Os conceitos a seguir também são bastante abordados nos concursos e, muitas vezes, 
acabam confundindo o candidato pelo significado das palavras. Portanto, tente entender e não 
decorar: 
Tecnologia de Alta Complexidade = Muito conhecimento 
Baixa Densidade = equipamentos reduzidos com máxima resolubilidade 
 
Dica 3: DECORE a composição do PSF: No mínimo 1 médico de família, 1 enfermeiro, 1 
técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Quando ampliado, pode contar ainda 
com: 1 dentista, 1 auxiliar de consultório dentário e 1 técnico em higiene dental. 
Obs 1: Um agente comunitário deve ser responsável por no máximo 750 pessoas e cada equipe de 
Saúde da Família deve ter no máximo 12 agentes.  
Obs 2: A nova portaria não determina mais o número mínimo de agentes por equipe. Mas, 
antigamente, era exigido um mínimo de 6 agentes comunitários por equipe (esse conceito ainda 
pode ser encontrado em algumas provas). 
 
Dica 4: ATENÇÃO para a carga horária exigida dos profissionais que trabalham nas Equipes de 
Saúde da Família: São exigidas 40 horas semanais! Exceção é feita aos MÉDICOS, que podem 
fazer entre 20-40 horas semanais.  
Obs: os médicos podem atuar em duas equipes de saúde da família com carga horária total de 40 
horas semanais 
 
Dica 5: Conceito importante: A definição do território e da população sob responsabilidade da 
equipe deve obedecer a um critério estritamente geográfico, com demarcação objetiva de seus 
limites?! NÃO!!! Vários aspectos devem ser levados em consideração, como questões sociais e 
econômicas! 
 
Dica 6: A Estratégia de Saúde da Família, sendo uma porta de entrada do sistema, deve prezar pela 
resolubilidade, sendo capaz de resolver 80-90% dos problemas da população. Assim, pequenas 
emergências de livre demanda e pequenos procedimentos cirúrgicos devem e podem ser resolvidos 
pela própria equipe de saúde da família (conceito que pode confundir o candidato, que muitas vezes 
acha que esses casos devem ser referenciados para as UPAs) 
 
Dica 7: Pura decoreba, mas que cai bastante: Saber que cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por , no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas. 
 
Dica 8: Não gaste seu tempo tentando decorar  TODAS as atribuições dos profissionais das equipes 
de saúdes da família.  Isso não costuma cair nas provas e, quando cai, os seguintes conceitos 
costumam ser mais abordados: 
Ø    Coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS: Atribuição do enfermeiro e NÃO do 
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médico. 
Ø    Cadastrar as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados: Atribuição do agente 
comunitário de saúde 
 
 
Dica 9: O que você deve saber sobre PROESF (Programa de Expansão e Consolidação da Saúde 
da Família): Objetivo de contribuir para a implantação da Estratégia de Saúde da Família em 
municípios maiores, com mais de 100.000 habitantes, já que a cobertura do PSF é baixa nessas 
localidades. 
 
Dica 10: NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) é um conceito que costuma ser abordado                 
com frequência nas provas. E o que você precisa saber sobre isso? 
Ø    Objetivo: Ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica 
Ø Formado por equipes de profissionais de diferentes áreas de atuação, que agem em parceria               
com os profissionais das Equipes de Saúde da Família; 
Ø    Apesar de fazer parte da Atenção Básica, NÃO É PORTA DE ENTRADA DO SUS! 
OBS: Não se preocupe em saber os Tipos de NASF, pois isso raramente é cobrado pelas bancas. 
 
Dica 11: Os conceitos a seguir não aparecem com tanta frequência nas provas, porém, se               
aparecerem, são um diferencial importante para você garantir mais uma questão. E lembre-se: em              
Preventiva buscamos o 100%! 
o RELATÓRIO FLEXNER: realizado em 1910, a partir de um estudo das escolas americanas e                
canadenses de Medicina, constatando a precariedade do ensino médico. O sistema flexneriano é o              
modelo da demanda espontânea, baseado na relação doente-médico e do médico visando à cura.              
Apresentou como propostas: “...ampliação dos cursos médicos para 4 anos; introdução do ensino             
laboratorial; criação do ciclo básico e expansão do ensino clínico; vinculação das escolas médicas              
às universidades; ênfase na pesquisa e vinculação da pesquisa ao ensino...” 
o DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA: surgiu na Conferência Internacional sobre Cuidados            
Primários de saúde, em 1978. Dizia que os cuidados primários de saúde deveriam ser desenvolvidos               
e aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em desenvolvimento (Mais cobrada em               
provas!) 
o CARTA DE OTTAWA: criada durante a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção             
da Saúde, em 1986. As discussões foram baseadas nos progressos alcançados com a Declaração de               
Alma-Ata, sendo um documento sobre a “Promoção da Saúde”. 
 
Dica 12: Decorar as características da Atenção Básica: 
1)    PRIMEIRO CONTATO/PORTA DE ENTRADA 
2)    LONGITUDINALIDADE (acompanhamento/vínculo) 
3)    INTEGRALIDADE (saber lidar com todos os problemas da população!) 
4) COORDENAÇÃO/ INTEGRAÇÃO DOS CUIDADOS DOS DIFERENTES NÍVEIS         
(referência/controle): Profissionais da atenção primária devem saber de todos os problemas de            
saúde dos indivíduos, sendo fundamental que os prontuários sejam bem feitos! 
   
Dica 13: Conceito já citado em tarefas anteriores, mas que vale a pena ser relembrado: A Atenção                 
Básica deve ser responsável por resolver 80-90% dos problemas de saúde da população, o que               
contribui para a diminuição nas taxas de internação por diversas morbidades. 
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Dica 14: Sobre o Financiamento da Atenção Básica - Tema não tão frequente quanto os anteriores,                
mas que, quando cai, pode pegar o aluno de surpresa, pois as questões costumam ser bem                
elaboradas. Portanto, fixe os conceitos abaixo: 
- PAB (Piso da Atenção Básica): Consiste em um montante de recursos financeiros FEDERAIS              
destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à Saúde. Consiste de uma parte fixa (PAB                
fixo), destinada a todos os municípios, e uma parte variável (PAB variável), que consiste em um                
montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação de estratégias nacionais de             
reorganização do modelo de atenção à saúde, como a Saúde da Família. 
- PAB fixo: Transferido mensalmente, de forma REGULAR E AUTOMÁTICA, do Fundo Nacional             
de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. É calculado pela multiplicação de um valor per capita                
fixado pelo Ministério da Saúde pela população de cada município. 
- PAB variável: para o município receber, é necessário aderir às estratégias nacionais, como a               
Estratégia de Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde Indígena, e não através da                
arrecadação de impostos. 
 
Dica 15: Aproveitando que estamos falando sobre os gastos públicos em saúde no Brasil, devemos               
ficar atentos aos seguintes conceitos: 
o Após a implantação do SUS, houve redução progressiva dos percentuais de gastos federais em               
relação aos estaduais e municipais --> Relata a tendência do financiamento atual, conforme a EC               
29, que determina percentuais mínimos de 12 e 15% para serem investidos pelos Municípios e               
Estados, respectivamente. 
o Os gastos PRIVADOS em saúde no Brasil SUPERAM os gastos PÚBLICOS, de acordo com               
estudos dos últimos anos. 
 
Dica 16: PROGRAMA MAIS MÉDICOS - Assunto em bastante evidência nos últimos anos! 
- Objetivo: Aperfeiçoar médicos nas políticas públicas de saúde do Brasil 
- Visa a melhoria do atendimento pelo SUS, diminuindo a carência de médicos nas regiões               
prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. 
- Disponibiliza vagas prioritariamente a médicos brasileiros. Se não houver preenchimento de todas             
as vagas, o Brasil aceitará candidatura de estrangeiros.  
 
Dica 17: Instrumentos de abordagem familiar:  
- GENOGRAMA: representação gráfica das interações familiares. Sua principal função é mostrar            
as interrelações familiares com o paciente doente. Para ser construído precisa pelo menos de 3               
gerações. Deve incluir: nomes, datas de eventos traumáticos, idades, ocupações, estado mental,            
emoções de proximidade, distância ou conflito entre os membros; casamentos prévios, filhos, outras             
informações que sejam relevantes.  
- ECOMAPA: mostra a relação da família com o meio que ela vive (vizinhos, amigos, igreja...). É                 
um genograma mais simples.  
- A.P.G.A.R Familiar: instrumento de avaliação destinado a refletir a satisfação de cada membro              
da família. A partir de um questionário pré-determinado, as famílias são classificadas como             
funcionais e moderadamente/gravemente disfuncionais. 
- P.R.A.C.T.I.C.E: instrumento focado no problema, o que permite uma aproximação           
esquematizada para trabalhar com famílias 
- F.I.R.O (Fundamental Interpersonal Relations Orientation): ferramenta que funciona como uma           
teoria de necessidades 
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Veja como esses assuntos podem ser cobrados em provas: 
 
 
1) USP-RP 2018 
Qual das alternativas abaixo é correta em relação à estrutura e funcionamento da estratégia de saúde 
da família? 
A) A identificação das características epidemiológicas define a composição da equipe de saúde da 
família. 
B) A delimitação das micro-áreas adota-se ao político-máquinas de acordo com o último censo 
disponível. 
C) A publicidade é uma propriedade do SUS com a finalidade de diminuir a demanda da unidade. 
D) O mapeamento de equipamentos como as igrejas e organizações não-relacionadas à equipe de 
saúde da família. 
 
2) SES-RJ 2018 
O médico de família de uma Unidade Básica de Saúde, notando os altos índices de violência contra 
a mulher na comunidade adscrita, elabora um projeto de intervenção que deve: 
A ) ser realizado por equipe técnica qualificada e sem a intervenção de moradores e familiares 
B ) ser pontual devido ao grande impacto na saúde-adoecimento das mulheres 
C ) ter a participação ativa da comunidade em todas as etapas do processo 
D ) ter ampla divulgação na comunidade, podendo ter curta duração 
 
3) SES RJ 2018 
Em relação ao financiamento da saúde na atenção básica (AB) é correto afirmar que o(a): 
A ) fonte de recursos do piso fixo da AB (PAB fixo) é o tesouro municipal 
B ) valor do piso fixo da AB (PAB fixo) é proporcional à população do município 
C ) valor do piso variável da AB (PAB variável) depende da arrecadação de impostos 
D ) financiamento da AB é definido pelo conselho bi-partite de saúde em cada estado 
 
 
Comentários e gabaritos: 
 
1) D 
 
2) Questão tranquila. A) Incorreta. Uma intervenção deve ter uma participação de familiares; B) O 
projeto de trabalho deve ter caráter generalizado, e não pontual; C) Correta; D) Deve ter longa 
duração.  
 
3) Gabarito: B - Questão direta! PAB fixo: Transferido mensalmente, de forma regular e 
automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. É calculada pela 
multiplicação de um valor per capita pelo Ministério da Saúde pela população de cada município. 
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ENDOCRINOLOGIA  
Tarefa-assunto: Síndromes Tireoideanas  
 
Conteúdo da tarefa:  
Apostila: Grandes Síndromes Endócrinas 
Assuntos: Seção 1 - Síndromes Tireoideanas 
                   Parte I - Conceitos gerais 
                   Parte II - Hipertireoidismo e Tireotoxicose (até Doença de Graves) 
 
Leia os assuntos acima na apostila, leia as dicas e faça os exercícios indicados. 
 
 
Conteúdo das dicas: 
 
Atenção: Os assuntos cobrados nessa tarefa são os mais importantes dentro dessa apostila e os mais                
cobrados em prova! Portanto, memorize o máximo de conteúdo que puder! 
 
1) Anatomia e Fisiologia tireoidianas --> Não pule esse tópico! E o que você precisa saber sobre                 
isso para a prova?  

* Folículo tireoidiano: é a unidade funcional da tireóide. Entre os folículos existem as chamadas                
células parafoliculares ou células C, que são responsáveis pela síntese de calcitonina (hormônio             
que regula a concentração de cálcio no sangue) 
  
    * Hipotálamo: produz TRH --> atua sobre a hipófise anterior, estimulando a produção de TSH 
                          produz SOMATOSTATINA --> inibe a liberação de TSH e GH pela hipófise 
 
    * Principais efeitos do TSH na tireóide: 
       - Estimula síntese da bomba de sódio-iodeto, da tireoperoxidase e tireoglobulina 
       - Estimula crescimento e proliferação das células foliculares 
       - Estimula aumento do fluxo sanguíneo na tireóide 
 
    * O que é importante você saber sobre o IODO? (CAI BASTANTE EM PROVA) 
       - É fundamental para a síntese de hormônios tireoidianos 
       - Como funciona a autoregulação do iodo?  

Efeito de Woff-Chaicoff: o excesso de iodo tende a frear a síntese hormonal pela tireóide,                 
como um mecanismo de defesa do organismo para não produzir estados de tireotoxicose. Portanto,              
nesse mecanismo de autoregulação, o iodo pode induzir hipotireoidismo. 

Fenônemo de Jod-Basedow: em situações de carência de iodo, as células foliculares podem                
ficar hiper-responsivas ao TSH. Portanto, ao oferecermos iodo, pode ocorrer um hipertireoidismo            
paradoxal. 
 
2) Avaliação da função tireoidiana - O que você precisa saber? 

* TSH sérico: exame mais sensível para o diagnóstico da função tireoidiana (conceito              
importante!) --> Sempre varia de forma inversa aos níveis plasmáticos de hormônios tireoidianos             
em distúrbios primários 
     * Dosagem habitual: TSH + T4 livre 
     * Memorize e entenda os conceitos abaixo:  
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        Hipertireoidismo primário:                        Aumento T3/T4          Queda TSH 
        Hipertireoidismo secundário:                    Aumento T3/T4          N ou queda TSH 
        Hipotireoidismo primário:                          Queda T3/T4               Aumento TSH 
        Hipotireoidismo secundário/terciário:       Queda T3/T4              N ou queda TSH 
 
3) O que é a SÍNDROME DO EUTIREOIDEO DOENTE, tão cobrada em provas?  

- Alteração nos exames de avaliação da função tireoidiana encontradas em pacientes internados              
em unidades intensivas.  

- O que você precisa entender? Que nesses pacientes, dependendo da fase da doença ou do                 
período de recuperação, os valores de TSH, T4/T3 livres poderão estar aumentados ou reduzidos              
(não precisa gravar como estão em cada fase, pois isso é muito variável), funcionando como uma                
forma de proteção do organismo contra o catabolismo excessivo desencadeado por algumas            
doenças.  

- O mais importante é saber que: FUNÇÃO TIREOIDIANA NÃO DEVE SER SOLICITADA              
EM PACIENTES AGUDAMENTE ENFERMOS, devendo idealmente aguardar a estabilização dos          
exames, que ocorre geralmente em 1-2 meses.  
 
4) TIREOTOXICOSE SEM HIPERTIREOIDISMO x TIREOTOXICOSE COM       
HIPERTIREOIDISMO 

É o grande diagnóstico diferencial a ser feito nas questões. Por isso, memorize as principais                
causas de cada um deles: 
     Tireotoxicose sem hipertireoidismo: Tireoidite, Tireotoxicose factícia 

Tireotoxicose com hipertireoidismo: Graves (principal causa), Bócio Multinodular Tóxico,          
Adenoma Tóxico (Doença de Plummer) 
 
5) Sinais e Sintomas da Síndrome de Tireotoxicose: São inúmeros e você não precisa ficar               
decorando todos eles. Só lembre que todas as manifestações são muito semelhantes a de uma crise                
adrenérgica, com exacerbação do sistema nervoso simpático --> a famosa luta e fuga (aumento do               
metabolismo com produção de calor, taquicardia, aumento de hemácias, oli/amenorréia,          
hiperdefecação, etc) 
 
6) Dica para a prova para definir a causa da tireotoxicose: Observar a duração dos sintomas!!! 

# Doença de Graves: ocorre liberação lenta dos hormônios para a circulação, com sintomas mais                
arrastados 
     # Tireoidites: sintomas mais agudos 
 
7)  Como os exames complementares ajudam no diagnóstico diferencial?  
     * Doença de Graves e Bócio Nodular Tóxico: T3 livre tende a estar mais aumentado que T4 livre 

* Tireoidites subagudas e hipertireoidismo induzido por iodo: elevação mais acentuada de T4              
livre 

* ATENÇÃO: O grande exame diferencial é o padrão de captação de iodo (RAIU) --> No                 
hipertireoidismo a captação está aumentada e nas tireoidites bastante reduzido 
 
8) O que fazer na suspeita de tireotoxicose factícia? 

Dosar tireoglobulina --> Em casos de tireotoxicose decorrente de hiperfunção da glândula             
tireóide ou de tireoidite subaguda, a tireoglobulina estará elevada; na tireotoxicose factícia ela estará              
baixa 
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9) DOENÇA DE GRAVES (ou Bócio Difuso Tóxico) --> O que é importante para a prova? 
    * É a principal causa de tireotoxicose com hipertireoidismo 
 
    * Faixa etária mais acometida: mulheres jovens 
 

* É uma doença autoimune relacionada à produção de anticorpos que ativam receptores de TSH.                
Quais seriam esses anticorpos?  

- TSI (imunoglobulina estimuladora da tireóide): é o principal deles, presente em até 90% dos                
casos da Doença de Graves 
       - anti-TPO: funciona como marcador universal da doença tireoidiana autoimune 
 
    * Manifestações clínicas: 

- Sinais inespecíficos de tireotoxicose + sinais específicos de Doença de Graves = BÓCIO               
DIFUSO  
+ OFTALMOPATIA + DERMOPATIA INFILTRATIVA (Grave essa Tríade!!!) 
 

- Oftalmopatia: Ocorre em 40% dos casos da Doença de Graves. Mas, atenção: Nem todos os                 
pacientes com oftalmopatia estão hipertireoideos (alguns são eutireoideos ou mesmo          
hipotireoideos). Na maioria dos casos ela é BILATERAL. Possui um componente espástico (olhar             
fixo) e um mecânico (proptose com plegia e oculopatia congestiva --> lacrimejamento, fotofobia,             
diplopia). Conceito importante: a retração palpebral é um achado relacionado à tireotoxicose em si,              
aparecendo de forma isolada em pacientes com oftalmopatia de Graves.  
 

- Dermopatia Infiltrativa (ou MIXEDEMA PRÉ-TIBIAL): encontrada em menos de 5% dos             
casos e geralmente associada à oftalmopatia.  
 

- Baqueteamento digital (acropatia): ocorre em < 1% dos pacientes com Graves, mas atenção               
porque as provas gostam dele..:) 
 
     * Diagnóstico:  

- Primeiro passo: caracterizar laboratorialmente o quadro de tireotoxicose --> TSH reduzido +              
T4/T3 livres aumentados.  
Atenção: em fases iniciais, apenas o TSH pode estar alterado e levemente suprimido, o que               
caracteriza o hipertireoidismo subclínico.  

- anti-TPO: como é um marcador de autoimunidade; pode ajudar no diagnóstico diferencial com               
outras causas de hipertireoidismo 

- Atenção: pesquisa do TRAb (anticorpo antirreceptor do TSH) não é necessária na maioria dos                
casos! 
 
     * Tratamento (Tópico bastante solicitado em provas!) 

- Controle sintomático com betabloqueadores: usados no controle dos sintomas adrenérgicos            
da crise de tireotoxicose (propranolol é a droga mais utilizada) 
 

- Agentes Antitireoidianos: eficazes na fase aguda da doença, mas não conseguem prevenir              
recidiva 
Atuam bloqueando a síntese de hormônios tireoidianos --> Atenção: aqueles que já haviam sido              
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produzidos e estavam estocados continuam ganhando a circulação nas 3-8 semanas subsequentes ao             
início do tratamento 
Drogas disponíveis: PROPILTIOURACIL e METIMAZOL --> Atualmente o MMZ é          
considerado uma droga mais segura, sendo a primeira escolha 
Como deve ser feito o acompanhamento? Através do monitoramento do T4 livre. O TSH demora               
em torno de 3 meses para normalizar. 
Qual o tempo de tratamento? Em geral, o tratamento é mantido por até 1-2 anos 
Qual o efeito adverso mais temido dos agentes antitireoidianos? Agranulocitose!!! A conduta é a              
internação hospitalar imediata e antibioticoterapia de amplo espectro. Os antitireoidianos devem ser            
suspensos e não mais reintroduzidos. 
Em caso de recidiva , como proceder? Melhor conduta é a ablação da tireóide com administração de                 
iodo radioativo 
 
            - Iodeto: 

Atua diminuindo a sensibilidade da tireóide ao TSH, inibindo a síntese e liberação de hormônios                
tireoidianos 
       Drogas disponíveis: LUGOL ou Solução Saturada de Iodeto de Potássio (SSKI) 
       Quando ele está indicado? 
            # Auxílio no controle da crise tireotóxica grave 

# Preparo para tireoidectomia: objetivo de reduzir o tamanho e a vascularização da tireóide;               
deve ser administrado 7-10 dias antes da cirurgia ablativa 

# Após radioablação: durante o período em que o efeito terapêutico do iodo radioativo ainda                
não está atuando 
 
            - Corticóides:  
      Atuam inibindo a conversão periférica de T4 em T3, além de atuarem como imunossupressores 
      Quando é indicado? Durante crise tireotóxica de alívio urgente 
 
            - Ablação do tecido tireoidiano com iodo radioativo:  
            Tratamento eficaz, resolvendo até 80% dos casos com apenas uma dose 
            Complicações: A principal delas é o HIPOTIREOIDISMO 
            Contra-indicações absolutas: gravidez, aleitamento materno e pacientes em crise tireotóxica 

Indicações: recidiva após tratamento medicamentoso, bócio volumoso, toxicidade         
medicamentosa, não aderência ao tratamento 
 

- Cirurgia: Não é necessário decorar todas as suas indicações, mas apenas memorize que:               
bócios pequenos em pacientes que aderem ao tratamento para o hipertireoidismo não possuem             
indicação cirúrgica, já que a doença pode ser controlada com terapia farmacológica! 
 
 
Exercícios: 
 
1) PSU MG 2012 
Paciente de 32 anos, solteira, professora, vem à consulta com queixa de perda de 3 kg no último                  
mês, apesar de alimentar-se bem. Na última semana, teve episódios de palpitações taquicárdicas em              
repouso, o que a preocupou muito. É fumante desde os 12 anos de idade (3 maços/dia) e não faz uso                    
de bebida alcoólica. É nulípara e usa etinilestradíol + norgestrel como contraceptivo oral. Os              
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familiares (pais e dois irmãos) são saudáveis. Ao exame: P =55 kg; E =1,69 m; PA = 145/76 mm                   
Hg; FC = 96 bpm. Corada, sem edemas, tireóide com aumento leve e difuso, indolor e sem frêmitos.                  
Tremor fino das extremidades. Pele macia e quente. Exoftalmia bilateral moderada, hiperemia            
conjuntiva! e piscar frequente. Com relação ao caso acima é correto afirmar, EXCETO: 
a) A utilização de contraceptivos orais pode determinar redução dos níveis do T4 total.  
b) O diagnóstico mais provável é de tireotoxicose secundária ao hipertireoidismo. 
c) O tabaco contribuiu para a piora do prognóstico da oftalmopatia.  
d) Se a paciente vier a utilizar-se do propiltiouracil e tiver leucopenia grave, metimazol não               
constitui opção terapêutica.  
 
2) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 2013 
Mulher de 42 anos, com doença de Graves há 3 anos, faz uso de metimazol 40 mg/dia e não                   
apresenta sintomas de tireotoxicose. Exame físico: calma, FC 82 bpm, PA 138 x 84 mm Hg,                
apresenta aumento moderado e difuso à palpação da tireóide. Exames laboratoriais: TSH 0,01 (ni:              
0,9 a 4,1) e T4 livre 1,72 (nl:0,8-1,8), TRAB e anti-TPO positivos. A melhor conduta é: 
a) introduzir betabloqueador, iodo frio (iodeto de potássio) e corticosteróide.  
b) indicar cirurgia, devido ao risco eminente de crise tireotóxfca. 
c) indicar iodoterapia radiativa, pois ainda não houve controle da doença.  
d) aumentar a dose do metimazol e aguardar a melhora laboratorial. 
e) manter medicação, pois a doença de Graves apresenta grande taxa de remissão.  
 
3) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ 2008 
Jovem de 28 anos, com diagnóstico recente de doença de Graves, procura endocrinologista, pois              
após pesquisa na internet, descobre que suas opções terapêuticas estão entre o propiltiouracíl e o               
iodo radíoatívo. Após exame físico completo, o experiente profissional escolhe o uso do             
propiltiouracíl. O achado do exame físico que determinou esta escolha foi:  
a) fibrilação atrial.  
b) sopro de tireóide. 
c) oftalmopatia grave.  
d) mixedema pré-tibial.  
 
4) UFCSPA 2010 
Mulher de 54 anos, em terapia hormonal com estrogênio, consultou por apresentar bócio pequeno e               
difuso. A dosagem de T4 total revelou 8,0 mg/dl (valor de referência: 4.5 a 12mg/dl), e a de TSH                   
7.5mU/l (valor de referência: 0.4 a 4 mU/l). Neste momento, deve-se: 
a) iniciar tratamento com levotiroxina 
b) realizar ultrassonografia para diagnóstico 
c) repetir dosagem de TSH e realizar a de T4 livre 
d) desconsiderar o resultado da dosagem de anticorpos anto-TPO por não auxiliar no diagnóstico 
e) interromper a terapia hormonal com estrogênio por ser uma causa mais frequente da alteração               
apresentada 
 
5) SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE  2017 
Um paciente de 18 anos queixa-se de nervosismo, perda de peso, palpitações e intolerância ao calor                
há seis meses. Ao exame físico, está taquicárdico (120 bpm), afebril e emagrecido, observando-se              
palmas das mãos úmidas e quentes, além de tremor de extremidades. A tireoide está aumentada,               
com consistência macia e frêmito palpável, embora não exista exoftalmia. Qual a conduta mais              
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adequada nesse momento?  
a) Propranolol.  
b) Propranolol + metimazol.  
c) lodo radioativo.  
d) lodo radioativo + metimazol.  
e) lodo radioativo + iodeto de potássio.   
 
Comentários e gabaritos 
 
1) A utilização de contraceptivos orais contendo estrogênio gera aumento dos níveis totais de T3 e                
T4 devido ao aumento da TGB (globulina ligada ao hormônio tireoidiano), mas o T4 livre               
permanece normal, logo, o paciente não desenvolve hipertireoidismo. GABARITO:A  
 
2) Paciente em tratamento há 3 anos, mantendo redução importante do TSH, embora esperássemos              
que este já tivesse alcançado a normalidade. Dessa forma, podemos considerar que houve falha no               
tratamento com droga tireoidiana, o que pode ocorrer em 50% dos casos. Assim, outras formas de                
tratamento devem ser consideradas, como radioiodo ou cirurgia, dando preferência para a primeira.             
Como não há sintomas de tireotoxicose, medidas como betabloqueadores ou corticóides não se             
fazem necessárias. GABARITO: C 
 
3) O uso de iodo radioativo pode piorar a oftalmopatia de Graves. Se houver necessidade do                
procedimento, esquema prévio com corticóides deve ser iniciado 3 meses antes. GABARITO: C 
 
4) Paciente com bócio difuso apresentando TSH elevado, configurando provável quadro de            
hipotireoidismo. Contudo, o T4 total está normal, e essa dosagem pode ter sido influenciada pelo               
uso de estrogênios. Portanto, deve ser dosada a fração livre do T4, podendo repetir ou não o TSH                  
para confirmar que esteja de fato alterado. GABARITO: C 
 
5) Paciente jovem com quadro de tireotoxicose. Tireóide está aumentada e com hiperfluxo             
sanguíneo, sugerindo hipótese de Doença de Graves. 
O tratamento pode ser iniciado com propranolol, para controle dos sintomas adrenérgicos, e uma              
tionamida, como o PTU ou metimazol (para inibição da síntese de hormônio tireoidiano). Iodo              
radioativo é evitado em pacientes jovens, pelo risco de neoplasia maligna.  GABARITO: B  
 
 
 
ENDOCRINOLOGIA 
Tarefa-assunto: Síndromes Tireoideanas 
 
Conteúdo da tarefa:  
 
Apostila: Grandes Síndromes Endócrinas 
Assuntos : Seção 1 - Síndromes Tireoideanas 
                    Parte I I - Hipertireoidismo e Tireotoxicose (a partir de bócio multinodular tóxico) 
                                - Bócio Multinodular Tóxico 
                                - Outras causas de tireotoxicose 
                                - Abordagem geral 
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                                - Casos Especiais 
 
Leia os assuntos acima na apostila, complemente lendo as dicas e depois faça os exercícios               
indicados. 
 
 
Conteúdo das dicas: 
 
Vamos recapitular alguns conceitos já falados na tarefa anterior:  
1) Dica para a prova para definir a causa da tireotoxicose: Observar a duração dos sintomas!!! 

# Doença de Graves: ocorre liberação lenta dos hormônios para a circulação, com sintomas mais                
arrastados 
     # Tireoidites: sintomas mais agudos 
 
2) Como os exames complementares ajudam no diagnóstico diferencial?  
     * Doença de Graves e Nodular Tóxico: T3 livre tende a estar mais aumentado que T4 livre 

* Tireoidites subagudas e hipertireoidismo induzido por iodo: elevação mais acentuada de T4              
livre 

* ATENÇÃO: O grande exame diferencial é o padrão de captação de iodo (RAIU) --> No                 
hipertireoidismo a captação está aumentada e nas tireoidites bastante reduzido 
 
3) Assim, em casos suspeitos de tireotoxicose, PRIMEIRO PASSO é confirmar o estado de              
tireotoxicose: 

Confirmação se dá com solicitação dos exames laboratoriais: elevação do T4 livre e redução do                
TSH 
    Exceções: Tireotoxicose -T3: TSH suprimido, T4 normal e T3 elevado 
                      Hipertireoidismo subclinico: redução do TSH e T4 livre normal  
                      Hipertireoidismo central: TSH normal ou aumentado e T4/T3 livres aumentados 
 
Conceitos novos: 
 
3) BÓCIO MULTINODULAR TÓXICO - O que é importante para a prova? 
     * É mais comum em mulheres mais velhas ( > 50 anos ) 
     * Geralmente os sintomas são muito mais brandos do que na Doença de Graves 

* Atenção: na maioria dos pacientes a tireóide está nitidamente aumentada, podendo gerar              
sintomas compressivos como disfagia e dispnéia e sendo comum a extensão retroesternal da             
tireóide (Grave este conceito!!!) 
     * Laboratório: TSH baixo, T4/T3 aumentados (mais comum a tireotoxicose por T3) 
     * Cintilografia: clássico padrão de múltiplos nódulos de captação variável 
     * Tratamento de escolha: cirúrgico (TIREOIDECTOMIA SUBTOTAL) 
 
4) ADENOMA TÓXICO (Doença de Plummer) 
    * Pode ser uma das causas de tireotoxicose por T3 
    * Tratamento de escolha: RADIOIODO  
 
5) HIPERTIREOIDISMO E GESTAÇÃO - O que você precisar saber? 
   * Doença de Graves é a principal causa 
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   * Diagnóstico laboratorial...já medular: TSH suprimido e T4 livre aumentado 
* Essas pacientes devem ser tratadas? Sim!!! Pois o hipertireoidismo está associado a um risco                

aumentado de abortamento espontâneo, prematuridade e tireotoxicose fetal e neonatal 
   * Tratamento (Importante) 
       Primeiro trimestre: Propiltiouracil (menor passagem pela barreira placentária) 
       Segundo e terceiro trimestres: Metimazol 
     obs1: Um leve estado de hipertireoidismo pode ser mantido, para evitar o hipotireoidismo fetal.  
     obs2: Vale lembrar: Ablação com iodo radioativo é totalmente contraindicada 
 
6) Atenção: Hipertireoidismo no idoso = Hipertireoidismo Apático   
As manifestações adrenérgicas no idoso não estão presentes, dando lugar a alterações            
cardiovasculares (fibrilação atrial, insuficiência cardíaca refratárias ao tratamento...) e sintomas          
como astenia, fraqueza muscular e depressão 
 
7) Dica: Em paciente com história de tratamento irregular para Doença de Graves que desenvolve               
quadro de confusão mental após intercorrência clínica, como por exemplo uma infecção, devemos             
sempre descartar a hipótese de uma crise tireotóxica. 
 
Exercícios: 
 
1) HCPA 2008 
Homem de 68 anos queixa-se de perda de peso e depressão. Ao exame, identifica-se aumento do                
volume da tireóide, com múltiplos nódulos de tamanhos variados e provável extensão subesternal.             
Sobre este caso, assinale a assertiva correta. 
a) Os anticorpos contra o receptor do TSH (TRAb) provavelmente são positivos. 
b) Os níveis de T4 deverão estar mais elevados do que os de T3. 
c) Os níveis de TSH provavelmente estão suprimidos. 
d) O tratamento definitivo mais indicado é administração de carbamazol por 12 meses. 
e) A cintilografia de tireóide mostrará redução generalizada da distribuição de iodo radioativo. 
 
2) FJG RJ 2014 
Paciente apresentando bócio difuso, oftalmopatia, dermopatia, tremor fino, nervosismo, insônia e           
taquicardia. Na avaliação laboratorial, espera-se encontrar: 
a) TSH suprimido, T3 e T4 livre suprimidos 
b) TSH elevado, T3 e T4 livre suprimidos 
c) TSH suprimido, T3 e T4 livre elevados 
d) TSH elevado, T3 e T4 livre elevados 
  
Comentários e gabaritos: 
 
1) Em paciente com bócio multinodular tóxico, não ocorre elevação do Trab, nem redução da               
captação de iodo radioativo. Nesses casos é mais comum a tireotoxicose por T3 e o tratamento de                 
escolha é a cirurgia. A ablação com radioiodo é uma alternativa para pacientes mais velhos, com                
risco cardiovascular alto. GABARITO: C 
 
2) Paciente apresentando quadro clássico de síndrome tireotóxica, onde espera-se encontrar           
elevação de T3 e T4 e diminuição do TSH, pela supressão da hipófise. GABARITO: C 
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GINECOLOGIA  
Tarefa-assunto: Síndrome do corrimento vaginal 
 
Conteúdo da tarefa: 
Apostila: Síndromes de Transmissão Sexual 
Assuntos:  
Seção 1 Síndrome do Corrimento Vaginal 
- Vulvovaginites e Vaginoses Não Infecciosas  
- Cervicites  
- Abordagem sindrômica do Corrimento Vaginal 
 
 
Conteúdo das dicas:  
 
Vulvovaginites e vaginoses bacterianas não infecciosas - o que você precisa saber: 
Se dividem em: 
 
1. Vulvovaginite inespecífica: Inflamação dos tecidos da vulva e da vagina onde não se identifica o                
agente principal. Muito comum na população infanto-juvenil. São causadas por germes saprófitas.            
Grande parte dos casos se origina de uma higiene deficitária. Os organismos mais associados são               
Escherichia coli, Staphilococcus epidermidis, bacteroides, enterococos... O diagnóstico inclui         
coleta de material da vagina, exame de fezes e urina. O tratamento principal é orientar uma higiene                 
adequada, roupas, banhos de assento, tratar parasitoses e infecção urinária se presente. 
 
2. Vaginose citolítica: Corrimento vaginal caracterizado por aumento de lactobacilos, citólise e             
escassez de leucócitos. Se associa à gravidez, DM, fase lútea (condições que propiciam o maior               
desenvolvimento de lactobacilos). O quadro clínico inclui prurido, leucorreia, disuria e dispareunia.            
Os critérios diagnósticos são: ph vaginal entre 3,5 e 4,5, microscopia com aumento de              
lactobacilos, citólise, raros leucócitos e ausência de microrganismos não pertencentes à           
microbiota vaginal normal. O tratamento consiste em alcalinização do meio vaginal (aumento do              
pH vaginal) com duchas vaginais de bicarbonato de sódio diluído. 
 
3. Vaginite Atrófica: Surge em consequência da deficiência de estrogênios. Muito comum pós             
menopausa, pós parto, medicamentosa, pós radio e quimio. A maioria dos casos melhora com              
reposição estrogênica local.  
 
Cervicites (ou cervicite mucopurulenta ou endocervicite) -  o que você precisa saber:  
 
-  Inflamação do epitélio glandular do colo uterino. 
-  Principais agentes etiológicos: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis (Grave isso!) 
- Neisseria gonorrhoeae é um diplococo gram negativo intracelular; além de causar uretrite e              
cervicite é um dos patógenos primários da doença inflamatória pélvica. 
- Chlamydia trachomatis é um bacilo negativo intracelular obrigatório; além de causar cervicite e              
uretrite não gonocócica também causa doença inflamatória pélvica. 

 

“Para passar na Residência Médica, não basta estudar muito, é preciso estudar certo!” – Equipe de 

Orientadores LS MED. 



              META DEGUSTAÇÃO                Janeiro/2019 

- Outros agentes incluem o Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Herpes, bactérias da flora vaginal e              
Trichomonas vaginalis. 
-  A infecção é assintomática em 70 a 80% dos casos. 
- Se não tratada pode causar DIP, infertilidade, dor pélvica crônica, gravidez ectópica. 
- O método ideal para diagnóstico da cervicite gonocócica é a cultura em meio seletivo (Thayer                
Martin). O PCR também é considerado padrão ouro mas não está disponível em qualquer              
laboratório. O diagnóstico da cervicite por Chlamydia é feito pela cultura em células de McCoy e                
pela imunofluorescência direta. 
 
Tratamento para Gonococo (CDC - 2015) 
1.    Ceftriaxone 500 mg IM dose única (regime recomendado) 
2.    Cefixime 400 mg VO dose única (regime alternativo) 
obs: CDC 2015 não considera ciprofloxacino como opção terapêutica; apenas o MS. 
 
Tratamento para Clamídia (CDC - 2015) 
1. Azitromicina 1g VO dose única ou Doxiciclina 100mg VO 12/12h 7dias ou Doxiciclina              
100mg VO 12/12h por 7 dias (regime recomendado) 
 
Atenção: O custo para identificar os agentes envolvidos nas cervicites é alto. Portanto, o tratamento               
conjunto para gonococo e clamídia é mais conveniente e econômico! 
Lembrar que: Quinolonas, eritromicina e doxiciclina são contraindicados na gravidez. 
 
Agora é o momento de praticar fazendo questões...Os exercícios abaixo abordam os tópicos dessa              
tarefa e da tarefa anterior do módulo de Ginecologia. 
 

 
1)UFES ES 2015 
Paciente de 42 anos com queixa de ardor e prurido vulvo-vaginal recorrentes. Refere secreção              
esbranquiçada discreta. Informa ter usado vários cremes vaginais anteriormente e com melhora            
apenas temporária. Já realizou cultura da secreção vaginal para fungos com resultado negativo. Ao              
exame especular apresenta secreção branca discreta e homogênea. O pH vaginal < 4,5 e ausência de                
sinais de colpite. A citologia oncótica mostrou reação inflamatória leve e flora de lactobacilos. Qual               
a melhor hipótese diagnóstica para essa paciente? 
A ) Tricomoníase subclínica, sendo indicado teste terapêutico com metronidazol, inclusive para o             
parceiro. 
B ) Candidíase recorrente, uma vez que a clínica é bastante sugestiva e nem sempre o resultado da                  
cultura é positivo. 
C ) Vaginose citolítica, uma vez que a flora é de lactobacilos, o pH é compatível e a sintomatologia                   
é característica. 
D ) Vaginose bacteriana, uma vez que não há reação inflamatória evidente. 
E ) Vaginite alérgica a algum produto de uso corriqueiro. 

 
2)UNICAMP SP 2015 

Uma mulher, de 21 anos, procura o consultório médico com queixa de descarga vaginal branca,               
inodora, intermitente, há 2 anos. Nega prurido e refere ser sexualmente ativa. Método contraceptivo:              
preservativo masculino. Exame ginecológico: pequena quantidade de conteúdo vaginal, de          
coloração branca; pH vaginal = 4,5. Exame microscópico: leucócitos (+/4+), com bacilos Gram             

 

“Para passar na Residência Médica, não basta estudar muito, é preciso estudar certo!” – Equipe de 

Orientadores LS MED. 



              META DEGUSTAÇÃO                Janeiro/2019 

positivos e raros cocos Gram positivos. O diagnóstico é: 
a) vaginite por monília 
b) vaginite citotítíca 
c) alergia ao látex 
d) conteúdo vaginal fisiológico 
 
3) SANTA CASA SP 2015 

Quanto ao corrimento genital na infância, é incorreto afirmar que: 
a) a maior parte dos casos está associada a agentes infecciosos inespecíficos 
b) a infecção por Cândida sp. é a principal causa de vulvovaginite na infância 
c) corpo estranho deve ser sempre considerado no diagnóstico diferencial 
d) a infecção por Enterobius vermicularis está entre os diagnósticos diferenciais 
e) o pH vaginal básico favorece a proliferação bacteriana genital 
 
 
4) UFRJ 2015 
Uma paciente, de 58 anos, apresenta prurido vulvar há 3 anos e dispareunia. A última menstruação                
ocorreu aos 53 anos. O exame ginecológico revela vulva atrófica, com apagamento dos pequenos              
lábios e lesão esbranquiçada, acometendo os grandes lábios, associada a escoriações e fissuras.             
Biópsia de vulva: líquen escleroso. A conduta mais adequada é: 
a) excisão completa da lesão para afastar carcinoma 
b) vulvoscopia trimestral com biópsia de áreas suspeitas 
c) vaporizaçâo a laser de toda a área acometida 
d) corticoide tópico de alta potência 
 
5) UERJ 2015 

Uma mulher comparece a consulta ginecológica com queixa de corrimento com odor fétIdo. O              
exame ginecológico evidência colo "em framboesa" e secreção cremosa. A bacterioscopia constata            
a presença de protozoários flagelados móveis, firmando o diagnóstico de tricomoníase. Diante desse             
quadro, espera-se que o pH vaginal esteja: 
a) elevado 
b) normal 
c) diminuído 
d) aumentado, normal ou diminuído, de acordo com a fase do ciclo menstrual 
 
 
6) HIVS 2015 
Dos microorganismos a seguir, não faz parte da microflora vaginal normal: 
a) Mycoplasma hominis 
b) Chlamydia trachomatís 
c) Cândida albicans 
d) Gardnerella vagínalis 
e) nenhuma das anteriores 
 
7) SANTA CASA SP 2015 
É mandatório o tratamento do parceiro em casos de pacientes com: 
a) candidíase 
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b) vaginose bacteriana 
c) herpes genital 
d) cervicite por clamídia 
e) vaginite citolítíca 
 
8) UERJ 2011 

Uma nadadora de 18 anos apresenta candidíase de repetição. Ela já tratou com fluconazol,              
itraconazol e cetoconazol, porém os episódios não cessam. Das alternativas apresentadas a seguir, a              
que apresenta somente fatores ou circunstâncias que podem propiciar o aumento do número de              
colônias de Cândida é a: 
a) pílula combinada, calcinha de Lycra, promiscuidade sexual 
b) transplante renal, piscina com água contaminada, diabetes 
c) anticoncepçâo injetável trimestral, HIV positivo, absorvente diário 
d) diabetes, anticoncepçâo injetável combinada, uso crônico de corticoide 
 
9) SP 2016 

Paciente de 34 anos procurou ginecologista com queixa de corrimento amarelado, ardor nas             
relações sexuais e prurido vulvar. No exame especular, identificou-se conteúdo vaginal           
amarelo-esverdeado e bolhoso. Foi feito o teste de Schiller, que mostrou múltiplas manchas claras              
em fundo escuro no colo uterino. A principal hipótese diagnóstica é: 
a) Vaginite citolítica. 
b) Vaginose bacteriana. 
c) Tricomoníase. 
d) Cervicite por clamídia. 
e) Candidose. 
 
10) SP 2016 

M. L., 23 anos, procurou a unidade de saúde, queixando-se de corrimento vaginal, dispareunia e               
disúria. Ao exame especular, notou-se se o colo do útero edemaciado, sangrando facilmente ao              
toque da espátula, com a presença de muco/pus no orifício externo do colo. Dada a dificuldade da                 
realização dos procedimentos diagnósticos complementares no momento da consulta, a melhor           
conduta, considerando os critérios do Ministério da Saúde, é: 
a) Encaminhar para a unidade de saúde de referência do município. 
b) Tratar com creme vaginal que contenha tetraciclina e anfotericina B. 
c) Tratar com aciclovir, penicilina benzatina e ceftriaxona. 
d) Tratar com azitromicina ou doxiciclina e ceftriaxona. 
e) Encaminhar para colposcopia. 
 
11) SES GO 2015 

A vulvovaginite inespecífica é a causa mais frequente de consultas de crianças com corrimento e               
prurido genital, sendo decorrente de má higienização e contaminação fecal. O agente mais frequente              
associado à vulvovaginite na infância é:  
a) E. coli  
b) Klebsiella sp.  
c) Staphylococcus epidermidis.  
d) Staphylococcus saprophyticus.  
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Comentários e gabaritos 
 
1) Faça uma breve revisão da vaginose citolítica:   

- Corrimento vaginal caracterizado por aumento de lactobacilos, citólise e escassez de             
leucócitos. 

- Se associa à gravidez, DM, fase lútea (condições que propiciam o maior desenvolvimento de                
lactobacilos). 
   -  quadro clinico inclui prurido, leucorreia, disuria e dispareunia. 

- critérios diagnósticos são: ph vaginal entre 3,5 e 4,5, microscopia com aumento de lactobacilos,                
citólise, raros leucócitos.  
       - tratamento:  são duchas vaginais com bicarbonato de sódio diluído. 
       GABARITO: C 
 
2) Vamos relembrar sobre como se comporta o conteúdo vaginal normal: pH entre 4,0-4,5 ;               
predominância de células escamosas e raros polimorfonucleares. Analisando a questão, podemos           
perceber que a paciente apresenta pH vaginal normal e microscopia compatível com a normalidade.              
O aumento do conteúdo vaginal fisiológico é comum nessa faixa etária, geralmente causado pela              
ectopia cervical. Vale lembrar que a alergia ao látex causaria uma nítida associação dos sintomas às                
relações sexuais. GABARITO: D 
 
3) Questão interessante. A vulvovaginite é uma das causas mais comuns de queixas ginecológicas              
na infância. Nesse período, devido ao hipoestrogenismo, que leva ao adelgaçamento do epitélio             
vaginal, este fica desprovido de células maduras e pobre em glicogênio, tornando o pH vaginal               
neutro ou alcalino, desfavorável ao crescimento da flora protetora, que passa a conter apenas flora               
inócua, representada por estafilos, estreptococos e difteróides. A falta de uma flora natural protetora              
aliada a condições predisponentes favorece o desenvolvimento de vulvovaginites inespecíficas.          
Corpo estranho e Enterobius vermicularis são possíveis diagnósticos diferenciais. GABARITO: B  
 
4) Biópsia já deu o diagnóstico de líquen escleroso. Nesse caso, o tratamento é com corticóide                
tópico de alta potência, geralmente o clobetasol. GABARITO: D  
 
5) Relembre: na tricomoníase o pH vaginal torna-se alcalino (geralmente entre 5,0-6,0). Faça uma              
revisão das caracterÍsticas do corrimento vaginal na tricomoníase: corrimento amarelo ou           
amarelo-esverdeado, bolhoso, de odor fétido; associado a prurido e/ou irritação vulvar, dispareunia,            
sintomas urinários (disúria e polaciúria). GABARITO: A  
 
6) Questão fácil, mas que vale a revisão, pois muitas vezes o aluno não dá atenção a esse tópico da                    
matéria: 
    Composição habitual da flora vaginal:  
* aeróbios Gram positivos (Lactobacillus acidophilus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus          

agalactiae) 
  * aeróbios Gram negativos (E.coli) 
  * anaeróbios facultativos (Gardnerella vaginalis, Enterococcus) 
* anaeróbios estritos ou obrigatórios (Provotella spp. , Bacterioides spp., Ureaplasma urealyticum,             

Mycoplasma hominis) 
  * fungos (destaque para Candida spp.) 
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  GABARITO: B 
 
7) Impõe-se o tratamento do parceiro nas infecções do trato genital quando se caracterizam por               
serem sexualmente transmissíveis. Das opções, a única considerada uma DST é a infecção por              
clamídia, na qual o parceiro deve ser tratado. GABARITO: D  
 
8) Questão chatinha e que pode ter deixado alguns alunos na dúvida. Dos fatores listados, os que                 
são de risco para a candidíase de repetição são: pílula combinada, contraceptivo combinado             
injetável, calcinha de Lycra, pacientes imunossuprimidas (HIV e transplantadas), diabetes,          
absorvente diário, uso de corticóide. A promiscuidade sexual não entra como fator de risco para               
candidíase e nem o anticoncepcional injetável trimestral. GABARITO: D  
 
9) Isso tem que estar medular já: "colo em framboesa" e aparência tigróide no teste de Schiller =                  
Tricomoníase! O corrimento geralmente é amarelado ou amarelo-esverdeado, abundante,         
malcheiroso e bolhoso. GABARITO: C  
  
10) Quando o agente etiológico da cervicite não pode ser diagnosticado, deve-se tratar o quadro               
contemplando os dois principais agentes etiológicos: Chlamydia trachomatis e Neisseria          
Gonorrhoeae. O tratamento para gonococo, de acordo com o CDC - 2015, é feito com Ceftriaxone                
500 mg IM dose única; e o tratamento da Chlamydia é com Azitromicina 1g VO dose única ou                  
Doxiciclina 100mg VO 12/12h 7dias. GABARITO: D  
 
11) Vulvovaginites inespecíficas em crianças são facilitadas pela proximidade entre          
uretra-vagina-ânus, epitélio vaginal delgado, higiene pobre, uso de fraldas , etc. O agente mais              
associado é a E. coli. GABARITO: A  
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