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1) ANULAÇÃO DA QUESTÃO 8 

- Recurso rejeitado  

- A paciente encontra-se com perfil hemodinâmico C (frio e 
congesta) e com insuficiência respiratória. Segundo a diretriz 
brasileira de IC pacientes com SatO2<90% possuem indicação de 
ventilação não invasiva. No entanto nesta mesma diretriz escreve-se 
que o suporte ventilatório invasivo deve ser uso em casos de 
insuficiência respiratória aguda (paciente taquipnéica com PCO2 
elevado a despeito da frequência respiratória elevada e já com 
acidose mista) e em caso de contra-indicação a ventilação não 
invasiva (nível de consciência – torpor). Assim está indicado 
intubação orotraqueal. Em relação ao tratamento clínico a diretriz na 
sua figura 2.2 mostra o fluxograma de pacientes com IC crônica 
agudizada em perfil frio e congesto com dobutamina, diurético em 
dose alta e suspenção do beta-bloqueador e IECA. 
Consequentemente o gabarito está correto.  

2) ANULAÇÃO E TROCA DE GABARITO DA QUESTÃO 14  

- Recurso aceito -> questão anulada   

- A afirmação I coloca que o objetivo inicial do tratamento da 
dissecação aórtica inclui o tratamento da dor o que está correto pois 
ao melhorar a dor diminui a descarga adrenérgica e reduz o duplo 
produto. Afirma também que devesse manter os níveis pressóricos 
estáveis o que gera dupla interpretação na definição de níveis 



pressóricos estáveis. Logo tanto a opção B e C poderiam ser 
consideradas corretas sendo a questão anulada.  

3) ANULAÇÃO DA QUESTÃO 32 

- Recurso aceito -> questão anulada  

- A taquicardia de RR irregular é a característica principal da FA seja 
de QRS largo ou estreito. A questão dá margem a interpretação ao 
colocar que a apenas a taquicardia de QRS largo e irregular seria 
característico da FA. Portanto a mesma foi anulada.  

4) ANULAÇÃO DA QUESTÃO 42 

- Recurso rejeitado  

- Todo paciente com dor torácica na sala de emergência deve ser 
submetido a um eletrocardiograma imediato independente da 
classificação da dor. Esse eletrocardiograma deve ser prontamente 
interpretado sendo considerado por todas as diretrizes internacionais 
e brasileiras o tempo de 10 minutos para essa realização e 
interpretação. Na própria referência utilizada (http://www.scielo.br/

pdf/abc/v79n2/11080.pdf)  para o recurso é claro ao colocar “A 
caracterização e classificação do tipo da dor torácica e do 
eletrocardiograma de admissão (tabs. II e III) são medidas cruciais 
para estratificar corretamente a probabilidade de síndrome 
coronariana aguda nesses pacientes” inclusive a figura expõe que 
todos os pacientes, independente do tipo de dor (inclusive dor tipo C 
e D), tiveram o eletrocardiograma realizado. 

5) ANULAÇÃO DA QUESTÃO 43  

- Recurso rejeitado  

http://www.scielo.br/pdf/abc/v79n2/11080.pdf
http://www.scielo.br/pdf/abc/v79n2/11080.pdf


- Paciente com quadro de IC descompensada com perfil B por 
acidente cumarínico (INR: 4,5 associado a anemia). Encontrava-se 
com cansaço aos mínimos esforços compatível com NYHA III. O 
tratamento inclui furosemida venosa e não suspensão do beta -
bloqueador e do IECA/BRA. Porém a potássio elevado é indicação 
de suspensão do IECA/BRA por serem drogas que cursam com 
hipercalemia.  

Paciente também se encontra com fibrilação atrial e alta resposta 
ventricular sendo indicado controle de frequência cardíaca com 
medicação venosa conforme aula de taquiarritmia da apostila 
podendo usar digital venoso (deslanosídeo) ou metoprolol venoso.  

Possui mais de 4 critérios de Boston (cardiomegalia + infiltrado 
intersticial + FC acima de 110bpm) e por ter INR eleva não tem 
indicação de profilaxia de TEV estando a resposta do gabarito 
correta.   

6) ANULAÇÃO DA QUESTÃO 46  

- Recurso rejeitado 

- Nem todos os betabloqueadores modificam a mortalidade em 
paciente com insuficiência cardíaca. Essa afirmação foi exposta 
durante a aula. Além disso seguindo as referências expostas na aula, 
a diretriz brasileira da IC aguda na sua página 456 e 457 coloca 
claramente que apenas o bisoprolol, carvedilol, succinato de 
metoprolol e nebivolol (em um subgrupo de pacientes) reduziram 
mortalidade nesta patologia. A diretriz europeia (também parte das 
referências da aula) possui a mesma afirmação na sua tabela 7.2 da 
página 2150.  


