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HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

 
PROVA DE SELEÇÃO RESIDÊNCIA ACADÊMICO 

BOLSISTA 

 

01 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
INSTRUÇÕES  

 
• Verifique se a sua prova contém 50 questões de múltipla escolha  

• Cada questão possui 05 alternativas (A, B, C, D e E) admitindo apenas uma resposta certa  

• Cada questão vale 2,0 pontos  

• Questões em branco, rasuradas ou com marcação em mais de uma resposta serão consideradas 

nulas.  

• Só será permitida a utilização de caneta azul ou preta.  

• Não serão permitidas consultas a qualquer material, inclusive dispositivo eletrônico e celular  

• Será excluído do concurso o candidato que ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de 

um fiscal, ou antes, de decorridos 30min do início da prova; for surpreendido em comunicação com 

outras pessoas ou utilizando-se qualquer material de consulta ou uso, que possa lhe alçar em 

situação favorável em relação aos demais candidatos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer 

tipo de equipamento eletrônico de comunicação ou quaisquer outros dispositivos tecnológicos; 

lançar mão de meios ilícitos para a execução do exame; não devolver o material de prova recebido. 

• Por medida de segurança, os dois últimos candidatos deverão permanecer no local do exame, sendo 

liberados somente quando ambos o tiverem concluído, tendo seus nomes registrados na Ata do 

Exame pela fiscalização  

• A prova não será entregue ao aluno, fazendo parte do acervo documental dos organizadores  

• Recursos serão aceitos nos dias 04 e 05 de dezembro no setor de recursos humanos  
 

TEMPO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA É DE TRÊS HORAS (180 

MINUTOS) 

 

BOA SORTE  
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Glossário de abreviaturas 
 

AAS -> ácido acetilsalicílico 

BAV -> bloqueio atrioventricular  

BNP -> peptídeo natriurético cerebral  

BRA -> bloqueador do receptor de angiotensina 

DC -> débito cardíaco  

DPOC -> doença pulmonar obstrutiva crônica 

DO2 -> oferta de oxigênio  

ECG -> eletrocardiograma  

ECA -> enzima conversora de angiotensina 

EV -> endovenoso 

FC-> frequência cardíaca  

Hb-> hemoglobina 

Hto -> hematócrito  

IAM -> infarto agudo do miocárdio 

IC -> insuficiência cardíaca  

ICP -> intervenção coronariana percutânea 

IECA -> inibidor da enzima conversora de angiotensina 

J -> Jaules 

MID -> membro inferior direito 

MSD -> membro superior direito  

MSE -> membro superior esquerdo  

MMII -> membros inferiores 

NYHA -> New York Heart Association 

PA-> pressão arterial  

PCR -> parada cardiorrespiratória 

PCRt-> proteína C reativa 

POAP-> pressão de oclusão de artéria pulmonar 

PVC -> pressão venosa central  

RCP -> ressuscitação cardiopulmonar 

RVS -> resistência vascular sistêmica  

Sat-> saturação de oxigênio  

SCA -> síndrome coronariana aguda 

SL -> sublingual 

TCE -> trauma cranioencefálico  

TEP -> tromboembolismo pulmonar 

TV -> taquicardia ventricular  

TVP -> trombose venosa profunda  

VNI -> ventilação não invasiva  

VD -> ventrículo direito  
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Valores de referência laboratorial  

 
LABORATÓRIO  GASOMETRIA  

Hb 11,4  - 16,0   pH 7,35 – 7,45 

Hto 35 – 47%   PCO2 35 – 45  

Leucograma 4.000 – 11.000  PO2 83 – 108  

Plaquetas 150.000 – 450.000  HCO3 21 – 28  

Ureia 10 – 50   BE -3,0 a + 3,0  

Creatinina 0,5 – 1,1   SAT 95 – 100%  

Sódio 135 – 145   LACTATO 0,5 – 2,2  

Potássio 3,6 – 5,4     

Magnésio 1,5 – 2,5     

Ptn C 

reativa 

25    

Troponina < 0,1     

CKMB < 24     

INR < 1,4    

BNP < 500    

D-dímero < 500    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosagem das ampolas 

Ampola de bitartarato de noradrenalina-> 8mg/4ml  

Ampola de dobutamina -> 12500µg/ml 

Ampola de vasopressina-> 20UI/ml  
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As questões 1 e 2 são referentes ao caso clínico abaixo.  

Senhor de 70 anos, hipertenso, diabético, renal crônico em terapia dialítica regular 3x na semana, é 

trazido pela esposa irresponsivo a emergência do Hospital. Segundo a esposa paciente encontrava-se com 

falta de ar há cerca de dois, associado a cansaço aos esforços. Não conseguia dormir deitado, apenas 

sentado. Hoje pela manhã encontrou ele no sofá em “coma”. Relata também que devido a problemas 

financeiros o paciente não conseguiu comparecer na clínica de diálise na última semana tendo faltado a 3 

sessões da mesma.  

Na emergência foi avaliado pelo residente de plantão que encontrou o paciente sem resposta ao 

estimulo tátil vigoroso, sem respiração e sem pulso. Iniciado protocolo de suporte avançado de vida com 

massagem cardíaca e ventilação com bolsa-válvula-máscara. Monitorizado o paciente observando-se ritmo 

de fibrilação ventricular. Solicitado desfibrilador sendo realizado desfibrilação com carga máxima 200J. 

Repetido a desfibrilação por mais 3 vezes respeitando o intervalo de 2 minutos de massagem por manter-se 

em ritmo de fibrilação ventricular. Não havia acesso venoso impossibilitando o uso de medicação. Apenas 

após 08 minutos de parada foi conseguido puncionar um acesso venoso no paciente.  

1) Com base no caso clínico e em relação ao uso de medicação no suporte avançado de vida marque a 

alternativa correta  

 

a. O paciente deve receber imediatamente amiodarona 300mg por se tratar de fibrilação 

ventricular refratária 

b. Paciente devido ao quadro de insuficiência renal tem contra-indicação ao uso de adrenalina 

devendo ser usado a vasopressina  

c. Dever ser feito a dose de adrenalina o mais rapidamente possível independente do tempo de 

parada  

d. Deve-se aguardar o término do ciclo de massagem e caso ainda esteja em fibrilação 

ventricular deve-se fazer a adrenalina em vez da desfibrilação  

e. Deve-se aguardar o término do ciclo de massagem e caso ainda esteja em fibrilação 

ventricular deve-se realizar a desfibrilação e só depois fazer a adrenalina   

 

2) Durante parada cardíaca a equipe discutiu os possíveis diagnósticos diferencias do quadro e suas 

respectivas condutas. Avalie as seguintes afirmações da equipe e marque a alternativa correta.  

I. Principal hipótese é hipovolemia devendo ser feito reposição volêmica com solução salina a 0,9%  

II. Acidose deve ser considerada sendo indicado solução de bicarbonato de sódio   

III. O tratamento dos possíveis diagnósticos diferencias só deve ser feito após a resolução da parada 

cardíaca  

 

a. Afirmativa I está correta  

b. Afirmativa II está correta  

c. Afirmativa III está correta  

d. Afirmativa II e III estão corretas  

e. Afirmativa I e II estão corretas  

 

3) São medidas que avaliam a pré-carga do ventrículo, exceto: 

 

a. Pressão venosa central -> PVC  

b. POAP -> pressão de oclusão de artéria pulmonar  

c. Volume diastólico final do VD  

d. Pressão diastólica da artéria pulmonar  

e. Volume sistólico indexado 
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4)  Paciente de 65 anos, masculino, hipertenso e diabético, apresenta a cerca de 04 horas quadro de 

precordial opressiva de forte intensidade com irradiação para o membro superior esquerdo associado a 

náusea e sudorese. Procura atendimento de emergência onde logo ao chegar evoluiu com quadro de 

fibrilação ventricular sendo prontamente desfibrilado e retornando com circulação espontânea. Equipe 

realiza eletrocardiograma demonstrando infradesnivelamento do segmento ST em parede ínfero-lateral. Em 

relação tratamento do paciente marque a alternativa correta. 

  

a. Paciente possui quadro de SCA sem supra devendo aguardar resultado da troponina para 

diferenciar entre angina instável e infarto sem supra antes de definir a forma de estratificação  

b. Paciente possui diagnóstico de IAM sem supra devendo ser submetido a terapia trombolítica 

imediatamente  

c. Paciente possui diagnóstico de SCA sem supra de alto risco devendo ser submetido a 

estratificação invasiva com cateterismo em até 24 horas  

d. Paciente com SCA sem supra e contra-indicação a realização de estratificação invasiva 

através de cateterismo devido a parada cardíaca. 

e. Paciente com quadro de SCA sem supra e muito alto risco devendo ser submetido a 

estratificação coronariana com cateterismo precocemente (em até 02 horas).    

 

 

5) Paciente feminina de 40 anos é encaminhada a emergência pelo cardiologista após consulta ambulatorial 

com diagnóstico eletrocardiográfico de BAV 2:1. Segundo a paciente procurou consultório do 

cardiologista por apresentar cansaço excessivo ao realizar atividade física.  

Na avaliação da emergência a paciente encontrava-se lúcida e orientada, sem queixas álgicas ou 

dispneia.  

Sinais vitais: FC: 35bpm PA: 120/80mmHg e Sat: 99% (em ar ambiente) 

Ausculta pulmonar limpa e restante do exame físico sem alterações. 

Em relação a melhor conduta da paciente marque a alternativa correta  

 

a. Paciente deve ser medicada com atropina para aumento da frequência cardíaca e caso 

resposta seja satisfatória deverá ter alta da emergência  

b. Paciente deverá ter um marcapasso transvenoso implantado na emergência e ser transferida 

para unidade de terapia intensiva cardiológica  

c. Paciente deve ser medicada com atropina e colocado marcapasso transcutâneo objetivando 

uma frequência cardíaca em torno de 80bpm 

d. Paciente deve ser internada para programação de marcapasso definitivo sem necessidade de 

medicação ou intervenção na emergência  

e. Paciente deve iniciar infusão de dopamina com objetivo de melhorar a frequência cardíaca 

enquanto se implanta um marcapasso transvenoso para posterior programação de marcapasso 

definitivo.  

 

 

6) Nas emergências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão mais rapidamente, enquanto nas 

urgências hipertensivas o controle pode ser gradual, num período de até 24 horas. São consideradas 

situações que caracterizam emergências hipertensivas:  

a. Eclâmpsia, glomerulonefrite aguda, síndrome coronariana aguda 

b. Angina estável, edema agudo de pulmão, dissecção aguda de aorta 

c. Aneurisma de aorta, eclâmpsia, hemorragia subaracnóidea  

d. Insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, dissecção aguda de aorta 

e. Angina instável, eclâmpsia, encefalopatia hipertensiva 
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7) Homem 45 anos, previamente hígido, relata início de febre baixa, dor pleurítica a direita e dispneia 

súbitas nas últimas 6 horas. Conta que esteve em uma viagem durante os últimos 2 meses na Ásia onde 

praticou espeleologia (expedições em cavernas) tendo retornado de viagem ontem à noite. À chegada na 

emergência apresentava PA: 90x60mmHg, FC: 115bpm, SatO2: 90%. No exame clínico apresentava 

ausculta pulmonar com sibilos e dor e edema em panturrilha esquerda. Radiografia de tórax mostrava 

pequena área de atelectasia em base direita e, ECG apresentava taquicardia sinusal com distúrbio de 

condução pelo ramo direito.  

O plantonista da emergência optou por hidratação vigorosa com infusão de 1000ml de cristaloide em 

20 minutos, após a qual o paciente evoluiu com piora dos níveis tensionais (PA: 80x40mmHg) mantendo 

taquicardia e evoluindo com sonolência, sudorese, turgência jugular e extremidades frias. Qual o provável 

diagnóstico e qual seria a melhor proposta para este caso? 

 

a. Sepse. Administrar primeira dose de antibióticos em até 6 horas, colher culturas e completar 

ressuscitação volêmica visto que o paciente ainda não recebeu 30ml/kg. 

b. TEP. Solicitar D-dímero e, caso este confirme o diagnóstico, iniciar a primeira dose de 

heparina de baixo peso molecular (clexane). 

c. Sepse. Administrar primeira dose de antifúngico imediatamente e, se saturação venosa de 

O2 estiver baixa, não deverá ser realizada nova etapa de hidratação. 

d. TEP. Administrar heparina não-fracionada imediatamente e realizar ecocardiograma 

transtorácico para realizar trombólise caso apresente disfunção de VD. 

e. IC perfil C. Iniciar vasodilatador venoso para redução da pós-carga afim de melhorar o 

débito cardíaco e solicitar ecocardiograma de urgência. 

 

8) Mulher 65 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, obesa e portadora de doença renal crônica 

estágio 4, foi trazida a emergência por familiares com quadro de “sonolência, cansaço e pressão baixa” 

iniciados hoje pela manhã. Esposo relata que a paciente “já não é mais a mesma” desde a última internação 

há 3 meses em que foi internada com “paralisia de todo lado direito”, recebendo diagnóstico de AVC. 

Desde então, tem permanecido a maior parte do tempo acamada. Na admissão, você verifica que a paciente 

se encontra com extremidades mal perfundidas, hipotensão (70x40mmHg) sem melhora após etapa rápida 

de solução cristaloide e taquidispnéia com hipoxemia (SatO2: 88%). Apresenta ainda edema importante de 

MID. Foi então solicitado doppler de MMII e ecocardiograma que mostraram, respectivamente, trombose 

venosa profunda em veia poplítea direita e disfunção de ventrículo direito. Dos tratamentos citados abaixo, 

o mais indicado para esta paciente é: 

 

a. Anticoagulação com heparina não-fracionada e trombólise com estreptoquinase 

b. Anticoagulação com heparina de baixo peso molecular e trombólise com alteplase 

c. Anticoagulação com heparina não-fracionada e trombólise com alteplase 

d. Anticoagulação com heparina não-fracionada e embolectomia cirúrgica 

e. Não anticoagular ou realizar terapia de reperfusão devido a doença renal crônica avançada 

 

9) São características do BAV 2º grau MOBITZ I. 

 

a. Eventuais estímulos sinusais bloqueados e intervalo PR fixo nos impulsos conduzidos 

b. Pausas não precedidas de onda P e duração da pausa igual ao dobro do intervalo PR  

c. Aumento progressivo do intervalo PR até o bloqueio do estímulo sinusal  

d. Dissociação completa do estimulo sinusais em relação aos estímulos ventriculares  

e. Intervalo PR acima de 240ms sem episódios de bloqueio do estimulo sinusal   
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10) Paciente de 75 anos, hipertenso, com história de TCE há 02 semanas devido a acidente 

automobilístico (precisou ficar cerca de 01 semana internado em observação). Procura a emergência com 

quadro de dor precordial em queimação iniciado há cerca de 30 minutos. Ao chegar na emergência realiza 

o eletrocardiograma abaixo.  

 

 
 

Imediatamente foi contatado o serviço de hemodinâmica para realização de cateterismo e angioplastia 

primária, porém segundo o médico ele só conseguiria chegar ao hospital dentro de 3 horas.  

Marque a melhor conduta em relação ao tratamento deste paciente 

a. Iniciar dupla antiagregação com AAS e Ticagrelor enquanto aguarda o serviço de 

hemodinâmica para realização de angioplastia primária   

b. Iniciar dupla antiagregação com AAS e Ticagrelor e submeter o paciente a terapia 

trombolítica devido ao tempo excessivo acima de 120 minutos para realização da angioplastia  

c. Iniciar dupla antiagregação com AAS e Clopidogrel e submeter o paciente a terapia 

trombolítica devido ao tempo excessivo acima de 120 minutos para realização da angioplastia  

d. Iniciar apenas AAS e submeter o paciente a terapia trombolítica devido ao tempo excessivo 

acima de 120 minutos para realização da angioplastia  

e. Iniciar dupla antiagregação com AAS e Prasugrel enquanto aguarda o serviço de 

hemodinâmica para realização de angioplastia primária   

 

11) Durante uma aula na faculdade de medicina o professor de cardiologia fez as seguintes afirmações a 

respeito das taquiarritmias 

I. Toda taquiarritmia com QRS estreito é supraventricular  

II. O bloqueio de ramo pode alargar o QRS dificultando o diagnóstico diferencial entre taquicardia 

supraventricular e taquicardia ventricular  

III. Taquicardia ventricular polimórfica tem indicação de cardioversão 

Marque a alternativa correta em relação a veracidade das afirmações 

a. Apenas a afirmativa I está correta  

b. Apenas a afirmativa III está correta  

c. As afirmativas I e III estão corretas  

d. As afirmativas II e III estão corretas  

e. As afirmativas I e II estão corretas  
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As questões 12, 13 e 14 referem-se ao caso clínico abaixo 

Paciente de 80 anos, diabética, portadora de insuficiência cardíaca isquêmica (infarto há 10 anos) e 

fibrilação atrial crônica. Faz acompanhamento regular no ambulatório de cardiologia em uso de enalapril 

2,5 mg 2x ao dia, atenolol 25 mg 1x ao dia, furosemida 80 mg de manhã e 40 mg à tarde, metformina 500 

mg 1x ao dia antes do jantar.  

Há cerca de 48 horas evoluiu com quadro de prostração, redução do débito urinário e tosse produtiva. 

Nega febre no período.  

Na avaliação na emergência encontrava-se sonolenta, porém facilmente despertável. Anictérica, 

acianótica, hipocorada (+/4+) e hipohidratada.  Apresentava taquipneia sem esforço respiratório e 

extremidades frias com perfusão capilar lentificada. 

Sinais vitais PA: 84x65 mmHg // FC: 112 bpm // FR: 24 irpm // Sat 92% // Temperatura axilar 37,2ºC  

Glicemia capilar 89 mg/dl.  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco irregular, sem sopros, sem turgência jugular.  

Ausculta respiratória com murmúrio vesicular universalmente audível apresentando crepitação em base 

esquerda.  

Restante do exame físico sem alterações. 

 

Solicitado os seguintes exames iniciais  

 

GASOMETRIA 

ARTERIAL  

pH 7,35 

PCO2 45 

PO2 74 

HCO3 22,0 

BE -1,0 

SAT 92% 

LACTATO 4,5 

 

ECG mostrando ritmo de fibrilação atrial com frequência cardíaca de 110bpm e distúrbio de condução pelo 

ramo esquerdo.   

 

Rx com hipotransparência em base esquerda  

 

12)  Com base no caso assinale a alternativa com a melhor conduta inicial:  

 

a. Proceder cardioversão elétrica após sedação/analgesia  

b. Proceder entubação orotraqueal devido ao quadro de rebaixamento do nível de consciência e 

hipoxemia 

c. Proceder punção venosa profunda e instalação de cateter de pressão arterial invasiva e 

iniciar noradrenalina  

d. Iniciar hidratação venosa, coleta de hemocultura e início de antibioticoterapia dentro da 

primeira hora.  

e. CHA2DS2VASc = 6, iniciar anticoagulação plena com enoxaparina.  
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13) Após 40 minutos na emergência os seguintes exames solicitados foram realizados e liberado: 

 

Ecocardiograma transtorácico: Disfunção sistólica de VE grave. 

Fração de ejeção 32%. Hipocinesia difusa pior em parede anterior e 

antero-septal basal e médio, VD normocontrátil. PSAP 30 mmHg. 

Insuficiência mitral grave. Veia cava inferior de calibre reduzido, 

colabando com a inspiração.  

 

Paciente mantendo-se hipotenso com PA: 86/68mmHg; FC: 118bpm e 

FR: 22irpm. Ainda com extremidades frias e perfusão capilar 

lentificada. 

 

Após os exames acima, a conduta mais razoável a ser tomada é:  

 

a. Proceder nova cardioversão elétrica -> paciente mantendo instabilidade  

b. Contatar cirurgia cardíaca e proceder troca valvar mitral  

c. Nova etapa de hidratação venosa associado a reposição de potássio 

d. Iniciar inotrópico (Milrinone) e reposição de sódio  

e. Coronariografia imediata e acionar nefrologia para avaliar hemodiálise  

 

14)  Após 7 dias de tratamento a paciente evoluiu com melhora significativa e recebe alta da unidade de 

terapia intensiva para o quarto. Retornou creatinina aos níveis basais, fibrilação atrial com FC 

controlada. Algumas afirmações são mencionadas em round multiprofissional antes da alta para o 

quarto.  

1- Trocar de atenolol por bisoprolol  

2- Troca de atenolol por diltiazem  

3- Antes da alta alcançar a dose máxima tolerada de enalapril  

4- Suspensão de todas as medicações hipotensoras como enalapril, atenolol e furosemida.  

5- Trocar furosemida por hidroclorotiazida 

 

Dentre as decisões acima duas foram julgadas como apropriadas para o caso em questão. Qual alternativa 

contém apenas decisões apropriadas: 

 

a. Afirmativa 1 e 5 

b. Afirmativa 2 e 4  

c. Afirmativa 3 e 5  

d. Afirmativa 2 e 3  

e. Afirmativa 1 e 3 

 

15) Homem de 53 anos deu entrada na sala de emergência com queixa de dor torácica retroesternal 

lancinante, de início súbito, irradiação para o dorso. PA:> 240x120mmHg, FC: 130bpm. Fez radiografia de 

tórax que evidenciou alargamento do mediastino. ECG foi inexpressivo. Nesses casos, os primeiros 

fármacos que devem ser utilizados são: 

 

a. Esmolol EV e Nitroprussiato de sódio EV 

b. Captopril SL Atenolol VO 

c. Labetalol EV e Nitroglicerina SL 

d. Metoprolol EV e Nifedipina SL 

e. Propranolol EV e Nitroglicerina EV 

 

LABORATÓRIO 

Hb 10,0  

Hto 30%  

Leucograma 13.500 

Plaquetas 125.000 

Ureia 129 

Creatinina 2,1 (basal 0,6) 

Sódio 130  

Potássio 2,9 

Ptn C reativa 4,5 

BNP 800 
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16) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser traduzida como o aumento dos níveis pressóricos 

acima do recomendado para uma determinada faixa etária e condição clínica. Entre as classes de HAS, as 

pseudocrises hipertensivas são: 

 

a. Situações nas quais há uma elevação importante da pressão arterial, em geral a diastólica > 

120mmHg, com risco potencial de lesão aguda de órgão-alvo 

b. Situações em que ocorre progressiva lesão aguda de órgãos -alvo e risco iminente de morte, as 

quais necessitam de redução imediata da pressão arterial, não necessariamente para níveis normais 

c. Episódios nos quais há alteração dos níveis pressóricos sem queixas dos pacientes e apresentam-se 

como um achado, nas verificações de rotina 

d. Episódios nos quais o aumento acentuado da pressão arterial é desencadeado por dor, ansiedade ou 

por associação desses fatores 

e. Situação de hipertensão não responsiva a anti-hipertensivos orais necessitando de internação para 

medicação venosa  

 

 

17) Paciente com diagnóstico de cirrose hepática e varizes esofagianas em acompanhamento no 

ambulatório de hepatologia é encaminhado a emergência devido a rebaixamento do nível de consciência, 

hipotensão e febre.  

Na emergência devido ao rebaixamento do nível de consciência o paciente é submetido a entubação 

orotraqueal para proteção de via aérea. Evoluiu com quadro de hipotensão e choque. Para melhor avaliação 

do quadro de choque a equipe decide implantar um cateter de artéria pulmonar. Os seguintes parâmetros 

são observados: 

Débito cardíaco -> alto  

POAP -> baixo 

RVS -> baixa 

PVC-> baixa  

Com base nos dados acima marque a alternativa com a melhor conduta 

 

a. Ressuscitação volêmica com 30ml/kg e início de antibioticoterapia em 1 hora 

b. Ressuscitação volêmica com solução fisiológica apenas  

c. Realização de terapia trombolítica  

d. Drenagem de tórax  

e. Pericardiocentese imediata     

 

18) Durante o round da unidade coronariana o residente ficou responsável por passar o caso de uma 

senhora de 78 anos, peso 80kg, que havia internado com quadro de descompensação de insuficiência 

cardíaca em decorrência de uma infecção urinária. Ela encontrava-se em uso de dobutamina pura 2ml/h e 

solução de noradrenalina diluída (96ml de soro fisiológico 0,9% + 4ml de bitartarato de noradrenalina) a 

3ml/h. Durante a passagem do caso foi solicitado ao residente que informasse a dose de infusão da 

noradrenalina e da dobutamina. Assinale a reposta correta dada pelo residente.   

 

a. 1,25µg/Kg/min de noradrenalina e 5,20µg/Kg/min de dobutamina 

b. 0,125µg/Kg/min de noradrenalina e 5,20µg/Kg/min de dobutamina 

c. 0,125µg/Kg/min de noradrenalina e 0,52µg/Kg/min de dobutamina 

d. 12,5µg/Kg/min de noradrenalina e 52,0µg/Kg/min de dobutamina 

e. 1,25µg/Kg/min de noradrenalina e 0,52µg/Kg/min de dobutamina 
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As questões de 19, 20, 21, 22 são referentes ao caso a seguir  

Paciente de 66 anos, hipertenso em uso de enalapril 10mg 2x, dislipidêmico em uso de atorvastatina 

40mg 1x, procura a emergência do hospital devido a dor torácica em queimação iniciado há 4 horas 

progressiva, sem irradiação. Na emergência foi realizado eletrocardiograma demonstrando 

infradesnivelamento do segmento ST em parede antero-lateral. Laboratório demonstrando tanto CKMB 

quanto troponina positivas.  

No exame físico paciente apresentava-se lúcido e orientado, porém com dificuldade de falar devido 

a dispneia. Queixando-se de intensa falta de ar.  

Sinais vitais: FC: 100bpm / FR: 35irpm / PA: 200/120mmHg / Sat: 80%  

Ausculta respiratória com estertores crepitantes nos 2/3 inferiores de ambos hemitóraxes  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco em 3T apresentando 3° bulha do ventrículo esquerdo e sopro 

sistólico 4+/6+ em foco mitral.  

Restante do exame sem maiores alterações. 

 

19) Em relação a classificação de Killip deste paciente marque a alternativa correta 

a. Paciente encontra-se em Killip II tendo uma baixa probabilidade de óbito (< 10%) 

b. Paciente encontra-se em Killip III tendo uma baixa probabilidade de óbito (< 10%) 

c. Paciente encontra-se em Killip IV com alta probabilidade de óbito (> 45%) 

d. Paciente encontra-se em Killip I com baixa probabilidade de óbito (10%)  

e. Paciente encontra-se em Killip III tendo uma alta probabilidade de óbito (> 20%) 

 

 

20) Marque a alternativa com a melhor conduta terapêutica medicamentosa para o paciente  

a. Morfina 2mg + isordil sublingual + enoxaparina 1mg/Kg 

b. Morfina 2mg+ furosemida 80mg + isordil sublingual + enoxaparina 1mg/Kg + AAS 200mg 

+ clopidogrel 300mg  

c. Furosemida 80mg + morfina 2mg + prasugrel 60mg + fondaparinux 2,5mg 

d. Furosemida 80mg + morfina 2mg + isordil sublingual + prasugrel 60mg + enoxaparina 

1mg/Kg 

e. Morfina 2mg + isordil sublingual + AAS 200mg + Ticagrelor 180mg  

 

21) Em relação ao diagnóstico e tratamento deste paciente marque a alternativa correta 

 

a. Paciente com angina instável e sinais de complicação mecânica (insuficiência mitral) 

devendo ser submetido a estratificação invasiva com cateterismo precocemente 

b. Paciente com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e sem 

sinais de complicação mecânica sem necessidade de estratificação invasiva precoce  

c. Paciente com angina instável e com sinais de complicação mecânica (comunicação 

intraventricular) devendo ser submetido a estratificação invasiva com cateterismo em até 24 horas  

d. Paciente com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e com 

sinais de complicação mecânica (insuficiência mitral) com necessidade de estratificação invasiva 

precoce  

e. Paciente com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e com 

sinais de complicação mecânica (comunicação intraventricular) devendo ser submetido a 

estratificação invasiva com cateterismo em até 24 horas 
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22) Já na unidade coronariana os seguintes exames laboratoriais foram colhidos  

 

LABORATÓRIO GASOMETRIA 

ARTERIAL  

Hb 10,5  pH 7,30 

Hto 32%  PCO2 40 

Leucograma 12.500 PO2 100 

Plaquetas 300.000 HCO3 18,0 

Ureia 60 BE -3,0 

Creatinina 1,6 SAT 96% 

Sódio 130  LACTATO 5,0 

Potássio 4,8   

Magnésio 2,0    

Ptn C reativa 5,0   

Troponina 4,8    

CKMB 80    

BNP 8000   

 

Foi coletado também uma saturação venosa central de 35%. 

Também foram avaliados os seguintes parâmetros hemodinâmicos  

IC -> 1,1l/min/m2 

POAP -> 25mmHg  

PVC-> 15mmHg   

Com base nos dados apresentados marque o melhor tratamento para o paciente  

 

a. Iniciar inotrópico -> dobutamina 

b. Fazer reposição volêmica com solução fisiológica a 0,9%  

c. Realizar transfusão de hemácias  

d. Realizar pericardiocentese imediata  

e. Iniciar antibiótico de amplo espectro 

 

23) Homem, 70 anos, com histórico de neoplasia de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, no 

10° dia de pós-operatório de osteossíntese de quadril, apresentou dispneia e aumento da quantidade de 

secreção que passou a apresentar coloração esverdeada. Ao exame, encontra-se lúcido, com taquidispnéia, 

dependente de O2 suplementar (FR: 28irpm, SatO2: 92%), com sibilos difusos, hemodinamicamente 

tendendo à hipotensão (PA: 102x63mmHg e FC: 95bpm) sem sinais de baixo débito. O plantonista 

suspeitou de descompensação infecciosa de DPOC, porém julgou necessário investigar TEP. Foram 

colhidos exames laboratoriais que mostraram: leucocitose (13650 c/ 5%bastões), PCRt 5,2, d-dímero: 2256 

e troponina 0,32. Quanto à hipótese diagnóstica de TEP, o estagiário, brilhantemente, calculou a 

probabilidade pré-teste, estratificação de risco de mortalidade precoce e definiu o melhor tratamento inicial 

para este paciente. Assinale o que ele definiu:  

 

a. Probabilidade pré-teste baixa / Risco intermediário-baixo / HNF 

b. Probabilidade pré-teste alta / Risco intermediário-alto / HBPM 

c. Probabilidade pré-teste intermediária / Risco alto / HBPM 

d. Probabilidade pré-teste alta / risco alto / trombólise 

e. Probabilidade pré-teste intermediária / Risco intermediário-alto / HNF 
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As questões 24 e 25 referem-se ao caso clínico abaixo  

 

Paciente de 32 anos, portador de insuficiência cardíaca desde os 22 anos por miocardiopatia 

dilatada após quadro de miocardite viral, dá entrada na emergência por dispneia. Refere intensa dispneia 

nas últimas 48 horas após ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica durante partida de futebol em 

final de campeonato. Além disso, relata ter interrompido por conta própria betabloqueador (carvedilol) 

porque segundo o mesmo prejudicava “potência sexual”. Apresenta-se lúcido e orientado, Glasgow 15, 

taquipneia, dessaturação e não tolerando redução da cabeceira a menos que 30°.   

PA 145x82 mmHg // FC 95 bpm // FR 32 // Sat 86% e mar ambiente  

Ausculta pulmonar com murmúrio reduzido em base direita e maciço à percussão além de estertores 

crepitantes até terço médio de ambos os hemitóraxes.  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, 3T (B3) sem sopros.  

Abdômen com fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito na linha hemiclavicular.  

Membros inferiores com edema com cacifo pré-tibial simétrico e indolor. Extremidades aquecidas e com 

enchimento capilar < 3 segundos.  

 

LABORATÓRIO 

Hb 13,4  

Hto 39%  

Leucograma 9800 

Plaquetas 198.000 

Ureia 62 

Creatinina 1,4 

Sódio 131 

Potássio 6,0 

BNP 3400 

 

24) Qual o perfil hemodinâmico deste paciente. 

 

a. Perfil C - quente e úmido  

b. Perfil C - frio e úmido 

c. Perfil L - frio e seco  

d. Perfil A - quente e seco  

e. Perfil B - quente e úmido  

 

25)  Qual o tratamento inicial mais correto para o paciente do caso clínico acima:  

 

a. Internação hospitalar, restrição hídrica, restrição de sal, furosemida venosa, enalapril, 

compressor pneumático, manter decúbito a 30-45º, ventilação não invasiva.   

b. Internação hospitalar, restrição hídrica, restrição de sal, hidroclorotiazida, reconciliar 

betabloqueador, nitroglicerina, dobutamina, enoxaparina profilática.   

c. Internação hospitalar, ventilação não invasiva, restrição hídrica e de sal, nitroglicerina, 

suspender IECA ou BRA, furosemida venosa, heparina não fracionada profilática.   

d. Internação hospitalar, retornar carvedilol, enalapril ou captopril em dose baixa, 

nitroglicerina, heparina não fracionada, repetir BNP 24 horas após dose de 1 mg/kg de furosemida 

venosa, restrição sal e água, ecocardiograma diário para avaliação volêmica.  

e. Internação hospitalar, furosemida e hidroclorotiazida, aumentar dose de betabloqueador até 

alvo de 60-70 nas primeiras 24h, monocordil e hidralazina, levosimendam, enoxaparina profilática, 

ventilação não invasiva.    
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26) Em relação ao marcapasso transvenoso analise as seguintes afirmativas  

I – Limiar de captura do marcapasso é a menor energia necessária para gerar a captura do estímulo  

II – Sensibilidade do marcapasso é a energia necessária para captura do estímulo do marcapasso  

III – Marcapasso transvenoso é indolor e pode ser colocado à beira do leito  

IV- Deve ser posicionado sempre no ventrículo direito  

 

Marque a alternativa mais correta se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) 

 

a. V-F-F-V 

b. V-V-V-V 

c. F-V-V-V 

d. F-V-V-F 

e. V-F-V-V 

 

27) Homem de 60 anos, apresenta-se com dor precordial intensa de início súbito com irradiação para 

dorso. ECG de repouso sem alterações. Radiografia de tórax com sinais de dilatação de aorta descendente. 

Ao exame, apresentava PA: 200/120 e FC: 100. Qual das drogas é contraindicada no manejo inicial desse 

caso? 

 

a. Propranolol 

b. Nifedipina sublingual 

c. Metoprolol 

d. Nitroprussiato de sódio 

e. Esmolol 

 

28) Assinale a alternativa com a duas principais causas de descompensação da insuficiência cardíaca 

 

a. Infecção e aumento da ingestão de sódio e água 

b. Arritmia cardíaca e infecção  

c. Infecção e má aderência terapêutica  

d. Aumento da ingestão de sódio e água e má aderência terapêutica 

e. Doença valvar aguda e infecção  

 

29) Em relação ao uso da adenosina no tratamento das taquiarritmias analise as seguintes afirmativas 

em verdadeira (V) ou falsa (F) 

I. Adenosina deve ser feita em paciente monitorizada pois devido a longa meia vida pode fazer 

assistolia  

II. Adenosina deve ser usada em pacientes com taquicardia de QRS largo e RR irregular  

III. A primeira dose de adenosina é 6mg e caso não responda pode ser feito uma segunda dose de 12mg   

 

a. V-V-V 

b. V-F-F 

c. V-F-V 

d. V-V-F 

e. F-F-V 
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30) Paciente de 70 anos com miocardiopatia dilatada isquêmica em acompanhamento regular no 

ambulatório de cardiologia procura a emergência do Hospital devido a dispneia. Refere que vem 

apresentando episódios de palpitação há cerca de 01 semana com piora de classe funcional. Hoje acordou 

com intensa falta de ar procurando então atendimento médico.  

Na avaliação o paciente encontrava-se pouco sonolento, mas facilmente despertável. Lúcido e orientado 

com extremidades cianótica e frias.  

Sinais vitais FC: 150bpm PA: 78/46mmHg e Sat: 82%  

Ausculta pulmonar com estertor crepitante no 1/3 inferior de ambos hemitóraxes e sibilos difusos  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco irregular  

Restante do exame físico sem alterações  

 

Realizado eletrocardiograma abaixo  

   
 

Marque a alternativa com a melhor conduta  

 

a. Inicio de amiodarona venosa para cardioversão química  

b. Inicio de furosemida venosa associado a betabloqueador venoso (metoprolol)  

c. Adenosina 6mg  

d. Cardioversão elétrica  

e. Desfibrilação  

 

31) Todas as afirmações a seguir são verdadeiras em relação aos antiplaquetários utilizados nas 

síndromes coronarianas agudas, exceto: 

a. Prasugrel é indicado em pacientes com anatomia coronariana conhecida que serão 

submetidos a ICP 

b. AAS deve ser administrado a todos os pacientes sem contra-indicação  

c. Ticagrelor tem maior benefício em paciente submetidos a ICP 

d. Abciximab e tirofiban são antiplaquetários venosos utilizados em pacientes com presença de 

trombo durante a ICP  

e. Ticagrelor e Prasugrel são antagonistas do receptor de ADP enquanto o clopidogrel é um 

inibidor da glicoproteína IIb/IIIa  
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32) Idoso 85 anos, com câncer de próstata avançada com múltiplas metástases ósseas em tratamento 

com hormonioterapia foi internado após queda da própria altura com fratura de quadril, tendo sido 

submetido a artroplastia de quadril há 3 dias. Relata quadro de trombose de membro inferior esquerdo há 1 

ano, tratada com Xarelto (rivaroxabana) por 3 meses. Hoje apresentou quadro súbito de dispneia. Ao 

exame observa-se paciente hemodinamicamente estável, eupneico com cateter nasal de oxigênio a 3l/min, 

com importante edema assimétrico de membro inferior direito e dor em panturrilha ipsilateral. Radiografia 

de tórax é normal e eletrocardiograma mostra o padrão S1Q3T3. No caso deste paciente, em relação as 

seguintes afirmações sobre os exames complementares: 

I.  Deverá colher d-dímero e se <850, TEP poderá ser excluído 

II.  A angio-tomografia de tórax é o padrão-ouro 

III. Se o ecocardiograma descartar disfunção de VD e doppler de MMII negativo, TEP está excluído 

IV. O padrão observado no eletrocardiograma é comum, e está presente em mais de 60% dos casos 

V. A dosagem de troponina está indicada para estratificação de risco 

Podemos afirmar que: 

 

a. Somente I, II estão corretas 

b. Somente II, III e V estão corretas 

c. Somente II e IV estão corretas 

d. Somente II e V estão corretas 

e. Somente II, IV e V estão corretas 

 

33) Durante o plantão do residente de clínica médica na enfermaria ele é chamado pela enfermagem 

para avaliar um paciente irresponsivo. Ao chegar no leito percebe que o paciente se encontra sem 

respiração e sem pulso. Imediatamente iniciou RCP com massagem cardíaca e solicitou o carrinho de 

parada com desfibrilador e a monitorização do paciente. Na monitorização observou-se ritmo de assistolia. 

Neste caso marque a alternativa correta. 

 

a. Deve ser mantido massagem cardíaca e iniciado o mais brevemente adrenalina sem 

necessidade de cardioversão 

b. Devem ser avaliados os cabos, modificado o ganho e a derivação para confirmação do ritmo  

c. Dever ser realizado desfibrilação precocemente  

d. Deve ser mantido massagem cardíaca e iniciado o mais brevemente adrenalina e apenas após 

o termino do ciclo de massagem deve-se checar o cabo, modificar o ganho e a derivação para 

avaliação do ritmo  

e.  Deve-se garantir uma via aérea através de entubação orotraqueal precocemente pois a 

principal causa de parada no ambiente hospitalar é hipóxia 

 

34) Analise as seguintes afirmações em relação aos cuidados pós parada cardíaca. 

I. Devemos ter como objetivo manter uma PAS > 90mmHg utilizando-se de aminas vasoativas como 

noradrenalina se necessário  

II. Deve-se realizar hipotermia em todos pacientes para proteção neurológica  

III. Deve-se considerar sedação pós parada cardíaca  

IV. Avaliação neurológica pós parada cardíaca pode ser feita 24 horas após o evento  

 

a. As afirmativas I e III são verdadeiras  

b. As afirmativas I e II são verdadeiras  

c. As afirmativas II e III são verdadeiras  

d. As afirmativas I, II e II são verdadeiras  

e. As afirmativas II, III e IV são verdadeiras  

 



17 
 

As questões 35 e 36 referem-se ao caso clínico abaixo  

Paciente de 40 anos com diagnóstico de miocardiopatia chagásica em acompanhamento regular no 

ambulatório de cardiologia procura a emergência com relato de dispneia em repouso. Refere há 01 semana 

piora do cansaço não conseguindo mais andar um quarteirão tendo evoluído há 48 horas com cansaço ao 

tomar banho e nas últimas 24 horas dificuldade para dormir deitado tendo que dormir sentado. 

Faz uso regular de bisoprolol 10mg 1x; enalapril 10mg 2x; furosemida 40mg 2x, espironolactona 25mg 1x, 

digoxina 0,25mg 1x 

Chega na emergência pouco sonolento, porém despertável. Acianótico, ictérico (+/4+), hipocorado (+/4+). 

Não tolera decúbito. Taquipneia sem esforço. Perfusão capilar diminuída   

Sinais vitais: FC: 90bpm     PA: 88/54mmHg     Sat:88% 

Ausculta respiratório com estertor crepitante no 1/3 inferior de ambos hemitóraxes  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco em 3T, presença de terceira bulha de VE. Turgência jugular 

patológica 

Abdômen globoso, com fígado palpável a 3cm do rebordo costa direito. Refluxo hepatojugular presente  

MMII com edema bilateral até o joelho com cacifo   

 

35) Em relação ao caso marque a alternativa correta  

 

a. Principal hipótese é insuficiência cardíaca descompensada sendo necessário a solicitação do 

BNP para confirmar o diagnóstico 

b. Principal hipótese é doença hepática sendo necessário ultrassonografia de abdômen  

c. Principal hipótese é insuficiência cardíaca descompensada não sendo necessário nenhum 

exame complementar para confirmação diagnóstica 

d. Principal hipótese é infeção sendo necessário laboratório e radiografia de tórax para 

confirmar o diagnóstico  

e. Principal hipótese é insuficiência cardíaca descompensada sendo necessário ecocardiograma 

para confirmar o diagnóstico  

 

36) O tratamento mais adequado para a paciente é: 

 

a. Suspender todas as medicações e iniciar levosimendam associado furosemida  

b. Suspender furosemida e espironolactona e iniciar reposição volêmica com soro fisiológico a 

0,9%  

c. Suspender todas as medicações, iniciar furosemida venosa associado a dobutamina 

d. Reduzir bisoprolol pela metade, manter enalapril, suspender restante das medicações, iniciar 

dobutamina associado a furosemida venosa   

e. Suspender bisoprolol e enalapril, manter furosemida e espironolactona por via oral, associar 

hidroclorotiazida e aumentar a dose da digoxina  

 

 

37) O diagnóstico de emergência hipertensiva deve ser cuidadosamente firmado pelo risco que a 

excessiva redução da pressão arterial pode acarretar em algumas situações. Assinale a condição clínica em 

que a redução da pressão arterial pode ser eventualmente desnecessária: 

 

a. Encefalopatia hipertensiva 

b. Dissecção aórtica 

c. Acidente vascular encefálico isquêmico 

d. Hipertensão maligna acelerada 

e. Edema agudo de pulmão 
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38) Durante aula de suporte avançado de vida o instrutor do curso fez as seguintes afirmações 

I. Em paciente com PCR e via aérea avançada deve-se aplicar 01 ventilação a cada 5 a 6 segundos 

sem intercalar com a massagem  

II. A entubação orotraqueal não é mandatória durante uma ressuscitação cardiopulmonar  

III. Um critério de qualidade na equipe de ressuscitação é o menor intervalo de tempo entre a última 

massagem e a desfibrilação 

IV. A ventilação com AMBU (bolsa-válvula-máscara) pode ser usada quando houver apenas 01 

socorrista  

Analise se verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a alternativa correta 

a. V-F-V-V 

b. V-V-V-F 

c. V-F-F-V 

d. F-V-V-V 

e. F-V-V-F 

 

39) Paciente masculino de 85 anos, internado na unidade coronariana do Hospital para realização de 

cardioversão elétrica eletiva. Já estava em uso de anticoagulação oral com apixabana há 30 dias. Submetido 

a sedação na presença de anestesista e ecocardiograma transesofágico que não evidenciou trombo. Na hora 

de realizar a cardioversão elétrica com 100J o médico não apertou a tecla sincronizar do desfibrilador. 

Logo após o choque observou-se ritmo de fibrilação ventricular. A próxima conduta a ser tomada deve ser. 

a. Início de RCP com massagem cardíaca e ventilação com bolsa-válvula-máscara e nova 

desfibrilação após 02 minutos caso mantenha-se em fibrilação ventricular  

b. Realizar ataque de amiodarona para tentar reversão química devido a não reversão com o 

choque  

c. Início de RCP com massagem cardíaca e ventilação com bolsa-válvula-máscara, infundir a 

primeira dose de adrenalina e nova desfibrilação após 02 minutos caso mantenha-se em fibrilação 

ventricular  

d. Nova desfibrilação imediata e início de RCP caso paciente não responda mantendo-se em 

parada cardiorrespiratória 

e. Realizar cardioversão elétrica desta vez sincronizada para nova tentativa de reversão a um 

ritmo sinusal  

 

40) Durante o curso de fisiologia cardíaca na faculdade o professor fez as seguintes afirmações. Analise 

se verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. A reposição volêmica aumenta o volume sistólico modificando a pós carga cardíaca  

II. Ao utilizarmos medicações inotrópicas como dobutamina estamos aumentando o débito cardíaco 

por aumentar a contratilidade cardíaca  

III. A oferta de oxigênio é dependente da pré-carga, contratilidade e pós carga enquanto o índice 

cardíaco depende do conteúdo arterial de oxigênio  

IV. O aumento excessivo da pré-carga pode diminuir o volume sistólico por reduzir a contratilidade 

cardíaca 

a. V-V-F-V 

b. F-V-F-V 

c. V-V-F-F 

d. F-V-V-F 

e. V-F-V-V 
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41) Paciente de 40 anos, procura a emergência referindo dor torácica opressiva sem irradiação, que 

piora com inspiração profunda e não tem relação com o esforço físico. Relata que dor começou a cerca de 

24 horas com piora progressiva. Refere também ter tido um quadro gripal há cerca de 07 dias que melhorou 

apenas com medicação sintomática. Na avaliação da emergência encontrava-se lúcido e orientado, 

referindo dor retroesternal.  Sinais vitais PA: 120/70mmHg    FC: 80bpm   e Sat: 99% 

Exame físico sem alterações significativas  

Eletrocardiograma em ritmo sinusal sem alterações agudas  

 

Laboratório abaixo 

 

LABORATÓRIO 

Hb 13,5  

Hto 40%  

Leucograma 11.200 

Plaquetas 400.000 

Ureia 30 

Creatinina 0,6 

Sódio 140  

Potássio 4,5 

Magnésio 1,8  

Ptn C reativa 15,0 

Troponina 1,0  

 

Sobre o caso marque a alternativa correta 

 

a. Paciente com dor tipo A e infarto agudo do miocárdio 

b. Paciente com dor tipo C e angina instável 

c. Paciente com dor tipo B e SCA sem supra  

d. Paciente dor tipo D e injúria miocárdica  

e. Paciente com dor tipo D e isquemia miocárdica  

 

42) Durante uma aula na faculdade sobre infarto agudo do miocárdio e SCA, o professor de cardiologia 

fez as seguintes afirmações 

I. Todo paciente com injúria cardíaca necessariamente tem infarto agudo do miocárdio  

II. Um paciente pode ter infarto agudo do miocárdio sem lesão coronariana  

III. A isquemia miocárdica pode ocorrer em situações de alto consumo de oxigênio mesmo sem 

lesão coronariana significativa  

 

a. As afirmativas I e II estão corretas  

b. As afirmativas I e III estão corretas  

c. As afirmativas II e III estão corretas  

d. Todas as afirmativas estão corretas  

e. Nenhuma das afirmativas está correta  
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43) Em relação à Insuficiência cardíaca aguda, qual das afirmativas abaixo está incorreta: 

 

a. A IC aguda é umas das principais causas de internação hospitalar no Brasil e no mundo e 

está relacionada a um aumento da mortalidade e da necessidade de reinternação em curto e longo 

prazos.  

b. Os peptídeos natriuréticos, quando disponíveis, devem ser utilizados de rotina na avaliação 

diagnóstica admissional na sala de emergência de pacientes com dispneia ou suspeita de IC aguda. 

Os peptídeos natriuréticos apresentam alta capacidade de afastar o diagnóstico, na presença de níveis 

séricos de BNP < 100 pg/ml e NT-proBNP < 300 pg/ml.  

c. O ECG permite suspeitar da etiologia da IC e da causa da descompensação. A presença de 

um ECG normal é incomum, próximo de 13%.  

d. O ultrassom de tórax é um instrumento no complemento da avaliação clínica à beira de leito 

podendo ser manuseado por não especialista em ecocardiografia, com alta acurácia na detecção de 

congestão pulmonar e sistêmica. 

e. Cerca de 50% dos pacientes apresentam o modelo de congestão associado ao baixo débito 

cardíaco (frio-congesto). 

 

44) Durante o atendimento de um paciente com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento 

do segmento ST na emergência houve dúvida em relação a melhor abordagem terapêutica – angioplastia ou 

trombólise. Em relação a esse questionamento analise as seguintes afirmações 

I. Trombólise e angioplastia possuem resultados semelhantes em relação a desfechos como morte, 

infarto não fatal e recorrência de isquemia  

II. Quanto melhor a patência do fluxo sanguíneo na artéria acometida menor a mortalidade do paciente  

III. Tempo porta-balão em hospital com setor de hemodinâmica deve ser de 90 minutos  

 

a. As afirmativas I e II são verdadeiras  

b. As afirmativas II e III são verdadeiras  

c.  As afirmativas I e III são verdadeiras 

d. Apenas a afirmativa III é verdadeira  

e. Apenas a afirmativa I é verdadeira 

 

45) Quanto as seguintes afirmações sobre o D-dímero: 

I. Se baixo, exclui TEP em pacientes de probabilidade pré-teste intermediária (Wells 2 a 4) 

II. É um exame de alta especificidade e, por isso, deve ser usado em casos de probabilidade pré-teste 

baixa (Wells <2) 

III. Está elevado em outras condições como: insuficiência cardíaca, infecção grave e gestação 

IV. Valores maiores que a idade x 10 (Exemplo 70 anos → d-dímero > 700) confirmam TEP se a 

probabilidade pré-teste indicar TEP provável (Wells simplificado >4)  

V. Deverá ser dosado no manejo diagnóstico de todos os pacientes com TEP 

Podemos afirmar: 

a. Somente II e IV estão corretas 

b. Somente II, IV e V estão corretas 

c. Somente I, III e V estão corretas 

d. Somente III e IV estão corretas 

e. Somente I e III estão corretas 
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46) Durante a discussão diária na enfermaria de cardiologia foi discutido o caso de um paciente 

internado na noite anterior com insuficiência cardíaca descompensada. As seguintes afirmações sobre o 

tratamento foram feitas. 

I. Todo paciente com IC internado deve receber profilaxia para TVP  

II. Controle de peso é fundamental no acompanhamento terapêutico devendo ser pesado diariamente 

em jejum  

III. Deve-se evitar suspender as medicações que modificam o prognóstico na IC  

IV. Restrição hídrica inicialmente entre 800-1000ml por dia  

 

Em relação asa afirmações assinale a alternativa correta em relação a verdadeiro (V) ou falsa (F) as 

afirmações 

 

a. V-V-V-V 

b. V-F-V-V 

c. V-V-F-F 

d. V-V-V-F 

e. V-V-F-V 

 

As questões 47 e 48 referem-se ao caso clínico a seguir  

 

Paciente de 68 anos, hipertenso em tratamento irregular com atenolol e hidroclorotiazida, procura a 

emergência após ter sofrido uma tentativa de assalto. Chega a emergência dispneico com dificuldade de 

finalizar as frases.  

Na avaliação inicial da emergência encontra-se taquipnéico com esforço respiratório e muito 

ansioso. 

Sinais vitais: FC: 105bpm   PA: 200/130mmHg   Sat: 82%    FR: 40bpm  

Ausculta pulmonar com estertor crepitante difusos até o ápice bilateralmente  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, presença de quarta bulha de VE e sem sopros.  

Restante do exame físico sem alterações  

 

47) Marque a alternativa correta em relação aos parâmetros hemodinâmicos esperados neste paciente  

 

a. DC alto / RVS alta / PVC alta  

b. DC alto / RVS baixa / PVC alta  

c. DC baixo / RVS alta / PVC alta  

d. DC baixo / RVS baixa / PVC baixa  

e. DC alto / RVS alta / PVC baixa  

 

48) Em relação ao tratamento inicial que deve ser feito neste paciente marque a alternativa incorreta  

 

a. Reduzir pré-carga -> nitroglicerina venosa  

b. Reduzir pós-carga -> nitroprussiato venoso 

c. Reduzir pré-carga -> furosemida venosa  

d. Reduzir pré-carga -> morfina venosa 

e. Reduzir pós-carga -> dobutamina venosa 
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49) Durante a aula de tromboembolismo pulmonar o professor fez as seguintes afirmações 

I. As alterações eletrocardiográficas típicas como Strain de VD e desvio do eixo elétrico cardíaco para 

direita ocorrem em apenas 10% doa casos 

II. Os achados radiográficos mais comuns são atelectasia e derrame pleural  

III. Radiografia de tórax é obrigatória antes da cintilografia ventilação/perfusão  

IV. A angioTC para TEP tem alta sensibilidade e especificidade principalmente quando escore de Wells 

> 6  

 

a. As afirmativas I, II e III estão corretas  

b. Apenas a afirmativa II está correta  

c. As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

d. As afirmativas II e IV estão corretas 

e. As afirmativas II, III e IV estão corretas  

 

50) No ecocardiograma de um paciente com tromboembolismo pulmonar temos os seguintes achados, 

exceto: 

 

a. Aumento do ventrículo direito 

b. Hipocinesia do ventrículo direito 

c. Regurgitação tricúspide  

d. Comunicação interatrial 

e. Movimento paradoxal do septo interventricular 

 


