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P A D R Ã O   D E   R E S P O S T A S 
 

 

Clínica Cirúrgica 
 
QUESTÃO 01 
 

MASL, gênero feminino, branca, com 14 anos de idade, natural e procedente de Alta-Floresta-MT, 
deu entrada no Hospital Universitário Júlio Muller (Cuiabá-MT), com queixa de sangramento retal. 
O exame colonoscópico mostrou pólipo séssil de 2 cm localizado a 10 cm do ânus. Próximo à 
transição retossigmoideana, encontrou-se grande tumor polipoide de aproximadamente 10 cm e 
pólipos sésseis em todo o cólon, com tamanho variando entre 2 mm a 10 mm. Além disso, havia 
grande quantidade de pólipos em todo o segmento ileal examinado. Foi submetida à colectomia 
total com íleo-reto anastomose, tendo recebido alta após uma semana. O exame anátomo-
patológico revelou presença de numerosos adenomas tubulares, bem como um adenocarcinoma 
vilo-tubular do sigmoide. Após três meses, foi internada no mesmo hospital apresentando 
cefaleia, vômitos e alteração do nível de consciência. A tomografia computadorizada craniana 
revelou tumor cístico frontobasal à esquerda. Foi submetida no mesmo dia à craniotomia frontal 
com exérese subtotal do processo. O exame anátomo-patológico revelou tratar-se de glioblastoma 
multiforme. A paciente foi submetida à radioterapia no segmento cefálico. Evoluiu assintomática 
por um ano, quando novamente apresentou sinais de hipertensão intracraniana, causada por 
recidiva do processo frontal. Foi reoperada e recebeu alta após 10 dias, sem sequelas 
neurológicas. A paciente faleceu 5 meses após a última cirurgia, em sua cidade de origem. 
 

Com base na história clínica apresentada, responda aos itens. 
I - Qual o diagnóstico sindrômico para o caso? (Valor: 2,5 pontos) 

II - Tendo em vista o estudo genético, qual a conduta a ser tomada em crianças com alto risco 
para essa doença, ao início da primeira década de vida? (Valor: 2,5 pontos) 

 
 

Padrão de Resposta 

 

I - Síndrome de Turcot. 
 

II - É recomendado que crianças de alto risco sejam submetidas a testes para detecção de 
mutação no gene APC. Após a realização dos testes, dois grupos são identificados, aqueles 
que herdaram as alterações no APC, os quais requerem seguimento e intervenção 
específica, e aqueles que não herdaram. Os que não herdaram requerem rastreamento 
semelhante ao da população geral. 
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QUESTÃO 02 
 

M.A, 50 anos, foi encaminhado à clínica de dor para avaliação de dor abdominal e com diagnóstico 
de adenocarcinoma de pâncreas. A dor está localizada na região epigástrica e mais intensa à noite. 
O paciente está usando sulfato de morfina de liberação rápida de 6/6 horas. Queixa-se de controle 
inadequado da dor, de náusea, vômito e constipação. 
 

Sobre o caso acima, responda aos itens. 
I - Cite duas causas de dor em pacientes com câncer. (Valor: 2,0 pontos) 

II - Em que consiste a conduta em “escada”, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para o controle da dor oncológica? (Valor: 3,0 pontos) 

 

Padrão de Resposta 

I - Pode ser causada pela presença e avanço do próprio tumor, efeito indireto do tumor 
(desequilíbrio metabólico, infecção), consequência do tratamento do câncer, como 
quimioterapia, radioterapia ou cirurgia; mecanismos não relacionados, tais como 
enxaqueca, dor miofascial. 

 
II - A OMS defende uma conduta em “escada” para o controle da dor oncológica 

exclusivamente com medicamentos via oral, dependendo da intensidade e em parte do 
mecanismo da dor. 
1º degrau = controlar a dor com medicamentos não opioides, com ou sem adjuvantes. 
2º degrau = em caso de dor persistente ou cuja intensidade aumenta, associar opioides 
fracos aos analgésicos não opioides e adjuvantes. 
3º degrau = opioides fortes são usados com analgésicos não opioides e adjuvantes até que 
haja analgesia completa. 
Nesse ponto, se a dor persistir, devem ser empregados procedimentos neurolíticos e/ou 
intervencionistas. 
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Clínica Médica 
 

QUESTÃO 03   

Mulher negra, 17 anos, prostituta, em uso irregular de contraceptivo oral, refere dor pélvica 
súbita, acompanhada de sangramento vaginal discreto há 24 horas. Refere leucorreia crônica, 

amarelada, com odor fétido. Ao exame físico, apresenta-se febril, hipocorada, PA: 90×60 mmHg, 
FC: 110 bpm, com dor à palpação da fossa ilíaca direita, com compressão e descompressão local 
dolorosa. 
 

A partir das informações dadas, responda aos itens. 
I - Cite três hipóteses diagnósticas prováveis, justificando-as. (Valor: 3,0 pontos) 

II - Cite quatro exames indicados, inicialmente, para esclarecimento diagnóstico, justificando-os. 
(Valor: 2,0 pontos) 

 

 

Padrão de Resposta 

I - Consideram-se apenas as três primeiras respostas, pontuando 0,75 para cada hipótese e 
0,25 para cada justificativa. 
Hipóteses: prenhez ectópica (tubária, anexial, ovariana etc.), cisto de ovário complicado 
(roto, torcido, infectado, hemorrágico), doença inflamatória pélvica (anexite, abscesso 
tubário ou ovariano, apendicite, linfadinite mesentérica, ileite regional), aborto retido 
(incompleto ou infectado), pielonefrite aguda ou litíase ureteral à direita. 
Observação: O candidato deveria apresentar também justificativa para cada hipótese diagnóstica de 

sua opção. 
II - Consideram-se apenas os quatro primeiros exames indicados, pontuando 0,25 para cada 

exame e 0,25 para cada justificativa. 
Exames: betaHCG, hemograma completo, US pélvica suprapúbica ou intravaginal, US 
abdominal total ou vias urinárias, TC ou RNM abdominal ou pélvica.  
EAS e urinocultura, PCR e outros, se dentro do contexto das hipóteses enumeradas. 
Observação: O candidato deveria apresentar também justificativa para cada exame de sua opção. 

 

QUESTÃO 04 
 

Homem branco, 40 anos, mestre de obra, hipertenso, diabético, tabagista moderado há 20 anos, 
refere início do quadro há 24 horas, com febre alta e calafrios, acompanhados de dor, rubor e 
edema na perna direita. Evoluiu após 48 horas sem tratamento com piora do quadro, com mal 
estar geral, aumento da dor, do edema e aparecimento de lesões bolhosas na perna e febre alta 

contínua. Ao exame físico: algo confuso, FC: 120 bpm, FR: 26 irpm, PA: 110×80 mmHg, com sinais 
flogísticos em toda extensão do membro inferior direito, com bolhas necro-hemorrágicas na perna 
e sinais de síndrome compartimental,  cordão eritematoso e doloroso ao longo da coxa e 
linfonodos inguino-femurais dolorosos. 
 

A partir das informações dadas, responda aos itens. 
I - Qual o diagnóstico clínico nas primeiras 24 horas e após as 48 horas subsequentes? Justifique-

os. (Valor: 3,0 pontos) 
II - Qual a conduta terapêutica indicada? Justifique-a. (Valor: 2,0 pontos)  
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Padrão de Resposta 

 

I - Consideram-se as duas hipóteses na sequência temporal, pontuando 1,00 para cada 
hipótese e 0,50 para cada justificativa. 
Hipóteses: erisipela ou celulite localizada e erisipela bolhosa ou celulite, com septicemia; 
tromboflebite séptica; erisipela com trombose venosa profunda e septicemia, erisipela ou 
celulite com linfangite ascendente e septicemia, erisipela bolhosa com abscesso ou fasciite 
necrosante e septicemia. 
Observação: O candidato deveria apresentar também justificativa para cada diagnóstico clínico de 

sua opção. 
II - Consideram-se quatro condutas fundamentais para este paciente grave, com infecção 

generalizada e comorbidades que agravam o prognóstico, pontuando 0,50 para cada 
conduta. 
Condutas terapêuticas: internação preferencialmente em UTI, estabilização 
cardiopulmonar através de acesso venoso profundo, antibioticoterapia de amplo espectro 
visando à cobertura de estafilococos, gram-negativos e anaeróbios, desbridamento e 
descompressão cirúrgica da síndrome compartimental. 
Observação: O candidato deveria apresentar também justificativa para cada conduta de sua opção. 
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Ginecologia e Obstetrícia 
 
QUESTÃO 05 
 

O aumento uterino é comum e costuma ser o resultado de gravidez ou de leiomioma. Estes são 
neoplasias benignas do músculo liso que com frequência originam-se no miométrio, são referidos 
como miomas uterinos e, como seu conteúdo considerável de colágeno produz uma consistência 
fibrosa, são erroneamente denominados fibromas. 
 
A partir das informações dadas, responda aos itens. 

I - Cite quatro fatores de risco para o leiomioma uterino. (Valor: 1,0 ponto) 
II - Cite quatro sintomas do leiomioma uterino. (Valor: 1,0 ponto) 

III - Qual é a classificação dos leiomiomas? (Valor: 2,0 pontos) 
IV - Cite quatro medicamentos usados no tratamento clínico do leiomioma. (Valor: 1,0 ponto) 

 
 
 

Padrão de Resposta 

 

I - Idade, paridade, raça negra, primeira gestação tardia, hereditariedade. 
 

[ATENÇÃO: Este item solicita somente 4 (quatro) dos citados.] 
 

II - Hemorragia genital, dor pélvica, esterilidade, desconforto pélvico, dismenorreia, síndrome 
da eritrocitose miomatosa, Síndrome Pseudo Meigs. 

 

[ATENÇÃO: Este item solicita somente 4 (quatro) dos citados.] 
 

III - Mioma submucoso, subseroso, intramural. 
IV - Aines, anticoncepcional, acetato de medroxiprogesterona, DIU de levonorgestrel, agonista 

do GNRH. 
[ATENÇÃO: Este item solicita somente 4 (quatro) dos citados.] 

 

QUESTÃO 06 

 
No Brasil, o câncer de endométrio é menos frequente que o de colo uterino. O câncer de 
endométrio é doença ginecológica maligna comum e de relevante importância no climatério, 
devendo ser lembrada e pesquisada em toda paciente com história de sangramento e achado de 
espessamento endometrial nessa fase. 
 

A partir das informações dadas, responda aos itens. 
I - Cite dez fatores de risco para o câncer de endométrio. (Valor: 2,0 pontos) 

II - Defina neoplasia intraepitelial endometrial. (Valor: 1,0 ponto) 
III - Caracterize a propedêutica da paciente com hiperplasia endometrial. (Valor: 2,0 pontos) 
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Padrão de Resposta 

I - Obesidade; Síndrome do ovário policístico; Uso prolongado de estrogênios em altas doses 
na menopausa; Menarca precoce; Menopausa natural tardia; História de infertilidade;  
Nuliparidade; Irregularidade menstrual; Residência na América do Norte ou na Europa 
Setentrional; Maior nível educacional ou de renda; Raça branca; Idade avançada; Altas 
doses cumulativas de tamoxifeno; História de diabetes melito, Hipertensão arterial ou 
doença biliar; Uso prolongado de contraceptivos orais combinados em alta dosagem; 
Tabagismo. 

 

[ATENÇÃO: Este item solicita somente 10 (dez) das citadas.] 
 

II - O termo neoplasia intraepitelial endometrial (NIE) foi criado para distinguir de forma mais 
precisa duas categorias clínicas bastante distintas de hiperplasia: (1) endométrio policlonal 
normal reagindo difusamente a ambiente hormonal anormal e (2) lesões monoclonais 
intrinsecamente proliferativas que surgem focalmente e implicam risco elevado de 
adenocarcinoma (Mutter, 2000). Utiliza-se o termo neoplasia intraepitelial endometrial 
para descrever todos os endométrios classificados como pré-malignos por uma 
combinação de três características morfométricas que refletem o volume glandular, a 
complexidade da arquitetura e as anormalidades citológicas. 
 

III - Ainda que a ecografia nos possa mostrar uma linha endometrial espessada, não é ela que 
faz o diagnóstico de hiperplasia. A ecografia revela-se pouco útil, particularmente na pré-
menopausa. O valor preditivo negativo da espessura endometrial é muito mais 
significativo na pós-menopausa: 99% para endométrios inferiores a 4 mm.  
Sabendo que a HE é um conceito definido histologicamente, facilmente se percebe que o 
diagnóstico é sempre histológico. É então necessária uma amostra (suficiente) de tecido 
endometrial. Pode ser obtida sob visão direta, numa histeroscopia, por meio de uma 
biópsia dirigida; cegamente, por curetagem, aspiração e biópsia fracionada ou, 
simplesmente e a baixo custo, por meio de uma Pipelle de Cornier.  
Na histeroscopia, a HE pode apresentar aparências variadas: vascularização exuberante, 
áreas de necrose, regeneração irregular, hemorragia, espessamentos polipoides. A 
histeroscopia ambulatorial é mais sensível para lesões endometriais focais. 
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Pediatria 
 

QUESTÃO 07 
 

Surtos de bronquiolite ocorrem nos meses das estações outono-inverno e, por vezes, na primavera. A 
transmissão da doença se faz por via aérea, por meio de gotículas de saliva ou por contato com secreções 
contaminadas. 
Fatores genéticos e ambientais, como fumaça de cigarro, contribuem para a gravidade da doença. Alguns 
estudos sugerem que existe uma predisposição genética à bronquiolite, por exemplo, crianças com 
bronquiolite têm mais chance de ter um portador de asma ou outra doença causadora de sibilância na 
família. 
 

Em relação à bronquiolite aguda do lactente, responda aos itens. 

I - Cite os dois principais agentes etiológicos. (Valor: 1,0 ponto) 

II - Descreva três sinais ou sintomas característicos. (Valor: 1,0 ponto) 

III - Cite dois fatores de risco para a gravidade da doença. (Valor: 1,0 ponto) 

IV - Identifique a complicação imediata dessa patologia no lactente jovem. (Valor: 1,0 ponto) 

V - Descreva duas formas de profilaxia primária. (Valor: 1,0 ponto) 
 

 
 

Padrão de Resposta 

I - Vírus Sincicial Respiratório e Adenovírus. 
II - Coriza, tosse e dificuldade respiratória; podendo também ser: sibilância, chiado e rinorreia. 

III - Prematuridade e cardiopatia congênita; pode também ser broncodisplasia.  
IV - Insuficiência respiratória aguda. 
V - Aleitamento materno exclusivo e imunização materna na gestação contra H1N1 e B. pertussis. 

 
 

QUESTÃO 08 
 

Neste ano de 2017, o Governo Federal fez alterações importantes no calendário vacinal com o objetivo de 
aumentar a proteção de crianças, ampliar a imunidade de adolescentes e diminuir casos de caxumba entre 
adultos. A medida já é válida em todos os postos de saúde do Brasil desde o início de 2017. As modificações 
acontecem com frequência, sempre levando em conta estudos e pesquisas científicas que apontam a 
necessidade de incluir novos grupos e ampliar a oferta de vacinas. Segundo a Coordenação-Geral do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI), “esta ampliação permite aumentar a proteção às doenças 
imunopreveníveis, conforme os grupos definidos, além de elevar as coberturas vacinais, diminuindo assim a 
população suscetível a essas doenças”. Atualmente o Ministério da Saúde oferece gratuitamente, por meio 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que atendem todas as idades. Cerca de 300 milhões de doses são ofertadas para combater mais de 20 
doenças.  
 

A partir das informações dadas, descreva o calendário vacinal PNI 2017 no: 

I - Período neonatal. (Valor: 0,5 ponto) 

II - Período de lactente. (Valor: 2,5 pontos) 

III - Período pré-escolar. (Valor: 0,5 ponto) 

IV - Período escolar e adolescente. (Valor: 1,5 ponto) 
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Padrão de Resposta 

 

CALENDÁRIO VACINAL 2017 

 Período Vacinas 

I - Neonatal BCG e Hepatite B (HB) 

II - Lactente 

2 m: Vip + Penta (DPT+Hib+HB) + VORH + Pn10v  
3 m: Meningo C 
4 m: Vip + Penta (DPT+Hib+HB) + VORH + Pn10v 
5 m; Meningo C 
6 m: Vip + Penta (DPT+Hib+HB)  
9 m: Febre Amarela 
12 m: Tríplice viral (SRC) + Pn10V + Meningo C 
15 m: VOP + DPT + Tetraviral (SRCV) + Hepatite A 

III - Pré-Escolar 4 anos: VOP + DPT 

IV - Escolar e Adolescente 
9 – 14 anos: HPV + Meningo C 
14 anos: dT (Dupla adulto) 

 
Vip: Vacina Pólio Inativada 
DPT: Difteria, Pertussis e Tétano 
Hib: Hemófilos influenza tipo b 
HB: Hepatite B 
VORH: Rotavírus oral 
Pn10v: Pneumo 10-valente 
SCR: Sarampo, Rubéola, Caxumba 
SRCV: Sarampo, Rubéola, Caxumba e Varicela 
HPV: Vacina contra papiloma vírus humano 
Dt: Difteria e Tétano tipo adulto. 
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Medicina da Família e Comunidade e Saúde Coletiva 
 

QUESTÃO 09 
 

A tuberculose latente (ou tuberculose infecção) é uma condição frequente em países endêmicos 
dessa doença. Os portadores são assintomáticos. Uma pesquisa populacional foi feita para 
identificar a prevalência e os fatores associados à tuberculose latente em uma população de baixa 
endemicidade, cuja prevalência (IC95%) esperada regional é de aproximadamente 5% (3,2%; 
6,8%). Participaram do estudo 1.800 indivíduos adultos da população local e a prevalência (IC95%) 
encontrada foi de 10% (6,1%; 14%). Dos portadores de tuberculose latente, 90 relatavam 
tratamento prévio de tuberculose na família. Por outro lado, dos não portadores, a infecção 
familiar foi relatada por apenas 162 pessoas. A partir das informações dadas, responda aos itens. 

I - A tuberculose latente é mais prevalente no município estudado do que na região? Justifique. 
(Valor: 2,5 pontos) 

II - Que conclusão pode ser feita sobre a investigação de potencial fator de risco da infecção 
familiar prévia? (Valor: 2,5 pontos) 

 
 

Padrão de Resposta 

 

I - A prevalência de tuberculose latente no município é semelhante à prevalência regional. 
Justificativa: Tanto no estudo municipal quanto no estudo feito anteriormente na região, 
os intervalos de confiança (95%) da prevalência se sobrepõem.  

II - Existe associação forte entre infecção familiar prévia e tuberculose latente. Em outras 
palavras, o relato de tratamento prévio de tuberculose em algum membro da família é um 
importante fator de risco para tuberculose latente no indivíduo. 

 
 

QUESTÃO 10 
 

O Sr. JMF, pedreiro aposentado, tinha 50 anos quando procurou, pela primeira vez, o serviço de 
saúde. Havia caído do andaime da construção civil onde trabalhava e sofreu fratura exposta de 
tíbia esquerda, cujo tratamento cirúrgico e imobilização não resultaram em sucesso. Evoluiu com 
osteomielite crônica que não respondeu bem ao tratamento antimicrobiano e permaneceu, 
durante todo o resto de sua vida, com uma extensa úlcera de perna esquerda, constantemente 
infectada e dolorosa. Impossibilitado de trabalhar, foi aposentado por invalidez aos 60 anos, já 
tendo diagnósticos adicionais de hipertensão arterial e diabetes melito. Mantinha sua pressão 
arterial e glicemias bem controladas com captopril, glibenclamida e metformina. Quando 
completou 70 anos, deu entrada no hospital regional com febre e calafrios, além de 
descompensação do diabetes melito (glicemia = 400 mg/dL). A úlcera da perna esquerda mostrava 
volumosa secreção purulenta e extensa celulite adjacente. Após 48 horas, evoluiu com sepsis, 
síndrome de angústia respiratória e choque. Parada cardiorrespiratória foi constatada no dia 
seguinte.   
 

Considerando as informações clínicas e evolutivas do Sr. JMF, preencha, de forma correta, o bloco 
VI da declaração de seu óbito. (Valor: 5,0 pontos) 
 



 
 

Revalidação de Diploma de Médico Graduado no Exterior 2017 
 

 
 

Padrão de Resposta 

Para a correção desta questão, considerou-se: 
 

Definição de causa básica da morte: é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos 
patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência 
que produziram a lesão fatal. 
 

Termos inadequados: De acordo com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, a 
utilização de termos vagos, tais como “parada cardiorrespiratória” ou “falência de múltiplos 
órgãos” é inadequada e não deve ser praticada pelos médicos. Portanto, respostas com esses 
termos como causa vinculada ao óbito foram consideradas erradas. 
 

Portanto, a resposta esperada para esta questão é: 
 

BLOCO VI 
Tempo aproximado entre 

o início e a morte 
Causas da morte 

 
 

 

PARTE I 

Doença ou estado mórbido que causou a morte: 
- Choque séptico ou sepsis 

24 horas 

Devido ou como consequência de: 

- Celulite purulenta ou Osteomielite crônica 
48 horas / 20 anos 

Devido ou como consequência de: 

- Fratura exposta de tíbia esquerda 
20 anos 

Devido ou como consequência de: 

- Queda de andaime ou acidente de trabalho 
20 anos 

PARTE II 
Outras condições 
significativas que 
contribuíram para 
a morte 

- Diabetes melito 
- Hipertensão arterial 

Desconhecido 

 


