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Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 Este Caderno contém 50 questões de Gastroenterologia. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

6 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

7 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta. 

8 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

9 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

10 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 
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01. Uma mulher de 45 anos procurou uma unidade de pronto atendimento com história de dor em 
fossa ilíaca esquerda e febre de 38,5 °C, iniciada há dois dias. Ne gava episódio de dor 
semelhante anteriormente. Os exames realizados, na urgência, mostraram leucocitose 
(16.500/mm3) com desvio à esquerda, PCR 120mg/L e a tomografia de abdome total 
evidenciou espessamento do sigmoide, sem a presença de ar extraluminal ou líquido livre na 
cavidade abdominal. A paciente foi tratada com antibióticos por 10 dias e teve remissão 
completa do quadro clínico acima descrito. Colonoscopia, feita 2 meses após o quadro agudo, 
mostrou divertículos em todo o cólon. Nesse caso, a melhor conduta é 

A) realizar colectomia total por videolaparoscopia.  

B) manter acompanhamento clínico.  

C) prescrever uso contínuo de probióticos. 

D) realizar sigmoidectomia por videolaparoscopia.  
 

02. Mulher de 54 anos procura atendimento no consultório de gastroenterologia com queixa de 
sensação de queimação retroesternal, que ocorre, em geral, no intervalo de 30-60 minutos 
após a ingestão de alimentos, especialmente se a refeição for rica em gordura ou ácido. 
Refere alívio após uso de pastilha de hidróxido de alumínio. Esses sintomas vêm se repetindo 
nos últimos 3 meses, cerca de 2 vezes por semana. Nega perda de peso e disfagia.  Exames 
laboratoriais de rotina, incluindo hemograma, não mostraram alterações. Nesse caso, a 
solicitação de endoscopia digestiva alta,  

A) está indicada em virtude da faixa etária da paciente, independente da presença de sinais 
de alarme. 

B) é desnecessária já que se trata de um quadro clássico de doença do refluxo 
gastroesofágico, afecção comum nessa faixa etária.  

C) é desnecessária já que não há nenhum sinal de alarme e a paciente apresentou alívio dos 
sintomas com um antiácido. 

D) está indicada caso o teste terapêutico com inibidores de bombas de prótons, em dose 
plena por 4 semanas, seja negativo.  

 

03. Uma paciente de 70 anos de idade, portadora de doença do refluxo gastroesofágico de longa 
data e sôfago de Barrett diagnosticado há 6 anos, porém sem acompanhamento clínico 
regular, retorna ao ambulatório com história de disfagia progressiva e emagrecimento 
importante. Nega tabagismo, consumo de bebida alcóolica e não apresenta comorbidades. 
Suspeitando de uma lesão esofágica, seu médico indicou a realização de endoscopia 
digestiva alta, cujo resultado deve apontar para o provável diagnóstico de  

A) carcinoma epidermoide.   C) leiomioma. 

B) adenocarcinoma.   D) papiloma escamoso. 

 

04. Homem de 25 anos é levado ao Pronto-Socorro com sintomas de entalo e desconforto 
retroesternal, após ingerir um pedaço de carne, há 20 minutos, num restaurante. Familiares 
relatam que o paciente vinha apresentando dificuldade de engolir alimentos sólidos, há 6 
meses, que começou a comer lentamente, dando preferência a alimentos pastosos. Houve 
discreta perda de peso. O quadro começou há aproximadamente 1 ano. Procurou 
atendimento e, por prescrição médica, vem usando Omeprazol 40mg, há 12 semanas, sem 
melhora dos sintomas. O endoscopista, ao retirar o corpo estranho do esôfago suspeitou de 
esofagite eosinofíl ica. A esofagite eosinofílica é 

A) descartada como hipótese diagnóstica caso a endoscopia não mostre lesões 
características da mucosa esofágica.  

B) diagnosticada por biópsia endoscópica do esôfago distal, com  achado de mais de 5 
eosinófilos por campo de maior aumento.  

C) consequência direta do remodelamento da mucosa esofágica , devido à impactação 
alimentar, sinal patognomônico dessa doença.  

D) considerada como a segunda causa mais comum de esofagite crônica, após o refluxo 
gastroesofágico. 
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05. Helicobacter pylori é uma bactéria que coloniza a mucosa gástrica de mais da metade da 
população mundial. Fatores intrínsecos, como idade, sexo e etnia, de fatores ambientais e 
contextuais ligados ao nível socioeconômico são apontados como variáveis de risco para a 
aquisição da infecção por essa bactéria. Considerando as recomendações do 4 º Consenso 
Brasileiro de H. pylori, realizado no Rio Grande do Sul, em 2017,  analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I 

A estratégia de diagnóstico e tratamento da H. Pylori com teste não invasivo deve ser 
considerada para pacientes adultos com menos de 40 anos, com dispepsia, sem 
sinais de alarme e ausência de história de câncer gástrico em parentes de primeiro 
grau. 

II 
O teste rápido de urease com coleta de uma amostra da mucosa do antro e uma do 
corpo gástrico é recomendado para controle do tratamento de erradicação da H. 
pylori. 

III 
A terapia tripla de primeira linha para erradicação da H. pylori, prolongada para 14 
dias, aumenta a taxa de erradicação da bactéria e diminui a taxa de resistência à 
claritromicina. 

IV 
A gastrite crônica secundária à infecção por H. pylori é reconhecida como doença 
infecciosa com indicação de terapia antimicrobiana, independentemente da presença 
de sintomas. 

Em ralação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

A) II e III.  C) III e IV. 

B) I e II.   D) I e IV. 
 
06. De acordo Consenso de Roma IV, dispepsia funcional é uma síndrome que tem impacto na 

qualidade de vida do indivíduo, caracterizada por desconforto recorrente no andar superior do 
abdome, com sintomas evidentes nos últimos 3 meses, tendo iniciado o quadro no mínimo há 
6 meses. A manifestação clínica associada a essa síndrome é  

A) pirose retroesternal. 

B) saciedade precoce. 

C) vômito pós alimentar. 

D) eructação frequente. 

 

07. O adenocarcinoma gástrico é a segunda causa de morte por câncer em todo o mundo, é mais 
prevalente no sexo masculino e ocorre com maior frequência em países desenvolvidos. No 
Brasil, apesar da diminuição de casos nos últimos 2 anos, a taxa de óbitos permanece alta, 
especialmente nas Regiões Norte e Nordeste do país. São fatores de risco estabelecidos para 
essa neoplasia: 

A) tabagismo e consumo de álcool.  

B) consumo de álcool e dieta rica em sal e nitratos.  

C) tabagismo e infecção por H. pylori. 

D) alimentos gordurosos e infecção por H. pylori. 

 

08. O câncer gástrico precoce foi primeiramente definido pela Sociedade Japonesa de 
Endoscopia, em 1962. Neste estágio, os pacientes tratados podem ter sobrevida, em cinco 
anos, superior a 90%. No entanto, no Brasil , não são realizados exames periódicos em 
pacientes com sintomatologia dispéptica e, devido a isso, poucos pacientes são 
diagnosticados nesse estágio da doença. Essa neoplasia está restrita à mucosa e:  

A) à submucosa e à camada muscular gástrica, independente de haver ou não  acometimento 
linfonodal. 

B) à submucosa gástrica, acometendo até 6 linfonodos próximos ao estômago.  

C) à submucosa gástrica, independente de haver ou não  acometimento linfonodal. 

D) à submucosa e à camada muscular gástrica, acometendo até 6 linfonodos próximos ao 
estômago. 
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09. Os pólipos intestinais estão presentes em mais de 30% da população adulta. Apesar de 
serem habitualmente benignos, alguns como os pólipos adenomatosos têm potencial para se 
transformar em câncer colorretal ao longo dos anos. As síndromes caracterizadas pela 
presença desses pólipos com potencial malignização são:  

A) síndrome de Bannayan - Riley - Ruvalcaba e síndrome de Cowden. 

B) síndrome de Peutz – Jeghrs e síndrome de polipose juvenil. 

C) síndrome de gardner e síndrome de Turcot . 

D)  síndrome de Cowden e síndrome de polipose juvenil . 
 
10. Homem, 45 anos, negro, procura atendimento médico, pois assistiu na televisão uma 

reportagem sobre a importância do rastreamento do câncer colorretal (CCR). Assintomático. 
Baseando-se nas novas recomendações da Associação Americana de Câncer de 2018, o 
médico poderá informar que o rastreio do câncer colorretal  

A) deverá ser iniciado apenas se houver histórico familiar de CCR.  

B) deverá ser iniciado aos 50 anos, por ser tratar de uma população de maior risco.  

C) é desnecessário, no momento, uma vez que o paciente é assintomático.  

D) está indicado, nesse caso, em virtude da idade do paciente.  
 
11. Mulher, 50 anos de idade, evolui, há 1 mês, com diarreia aquosa, 8 episódios ao dia, sem 

sangue, muco ou restos alimentares e sem melhora com jejum. Com relação à fisiopatologia 
envolvida, pode-se classificar essa diarreia como 

A) osmótica.   C) exsudativa. 

B) secretora.   D) motora. 
 

12. A endoscopia digestiva alta é o exame de escolha para avaliação de um paciente com 
hemorragia digestiva alta. Diante de um diagnóstico de úlcera péptica, o aspecto da base da 
úlcera permite identificar subgrupos de pacientes com maior risco de ressangramento. Esses 
achados fundamentam a classificação de Forrest. De acordo com essa classificação, na 
úlcera IIc, observa-se 

A) sangramento recente e úlcera com fundo hematínico. 

B) sangramento recente e úlcera com vaso visível.  

C) sangramento ativo da úlcera “em babação” . 

D) sangramento ativo da úlcera “em jato”.  
 
13. A pancreatite aguda (PA) tem como principais causas a doença biliar litiásica e a ingestão 

abusiva de álcool. Na maioria das vezes, ela apresenta curso autolimitado, com rápida 
recuperação somente mediante tratamento de suporte. Apesar disso, um percentual 
significativo de casos cursa com complicações locais e sistêmicas com elevados índices de 
mortalidade. Entre os exames laboratoriais solicitados, na admissão, o que é mais útil para 
estratificar a gravidade da PA é 

A) cálcio maior que 10mg/dl.    C) glicose menor que 80mg/dl. 

B) PCR maior/igual a 15 mg/dl.     D) hematócrito menor que 40% 
 
14. Uma jovem de 17 anos teve diagnóstico confirmado de doença de Crohn de localização 

ileocecal, há 2 anos. Apresenta, há cerca de 8 semanas, em média , 2 evacuações líquidas 
por dia, algumas vezes com sangue. Seu estado geral está levemente comprometido, 
apresenta dor abdominal leve, artralgias quase diárias, sem massas abdominais e nenhuma 
outra manifestação. Utilizando-se o Índice de Harvey-Bradshaw (IHB), essa paciente 
apresenta 

A) IHB = 3, doença leve. 

B) IHB = 7, doença leve a moderada.  

C) IHB = 5, doença leve. 

D) IHB = 8, doença moderada a grave.  
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15. As doenças inflamatórias intestinais (DII) são caracterizadas por inflamação crônica, de 
caráter recidivante, que resultam de uma resposta imunológ ica inapropriada, em indivíduos 
geneticamente suscetíveis, englobando essencialmente duas formas de apresentação: a 
retocolite ulcerativa idiopática e a doença de Crohn. Com base nos achados sobre as DII, 
analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
A colonoscopia mostrando uma mucosa retal sem anormalidades praticamente exclui 
o diagnóstico de retocolite ulcerativa.  

II 
A retocolite ulcerativa é uma doença de acometimento transmural do intestino , 
podendo evoluir com obstrução intestinal.  

III 
O acometimento da mucosa na doença de Crohn é contínuo, enquanto na retocolite 
ulcerativa há áreas de mucosa doente intercaladas com mucosa normal.  

IV 
O risco do desenvolvimento de câncer colorretal é maior na retocolite ulcerativa do 
que na doença de Crohn. 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e III.  B) I e IV.  C) I e III.  D) II e IV. 
 

16. Parasitoses intestinais ou enteroparasitoses decorrem da presença de helmintos 
(macroparasitas) e/ou protozoários (microparasitas) no trato digestivo e comprometem cerca 
de 25% da população mundial. Um paciente que apresenta dor intensa e recorrente em andar 
superior do abdome, associada à hiporexia, com endoscopia digestiva normal dever ter como 
diagnóstico diferencial a infecção por  

A) Giardia lamblia e Strongyloides stercoralis. 

B) Ascaris lumbricoides e Entamoeba histolytica.  

C) Giardia lamblia e Entamoeba histolytica.  

D) Strongyloides stercoralis e Ancylostoma duodenale.  
 

17. A pancreatite crônica (PC) é uma afecção complexa de etiologia diversa, porém no ocidente e 
especialmente no Brasil predomina a etiologia alcoólica. Na PC, a dor abdominal é o sintoma 
mais comum, sendo, em geral, a primeira exteriorização clínica da doença. Sobre as demais 
manifestações clínicas observadas em pacientes portadores de pancreatite crônica, a que 
ocorre mais frequentemente é 

A) icterícia.     C) diabetes mellitus. 

B) esteatorreia.      D) emagrecimento. 
 

18. Idosa, 78 anos, lúcida, foi internada com quadro de queda do estado geral e tosse, há 15 
dias. Na avaliação inicial, diagnosticou-se pneumonia e foi iniciada antibioticoterapia com 
Ceftriaxona. Uma semana após a alta hospitalar, a paciente necessitou de reinternação, pois 
começou a apresentar distensão abdominal, diarreia mucosanguinolenta, cerca de 15 
evacuações/dia, febre e desidratação. Nega história prévia de episódios de diarreia. Na 
admissão, a pressão arterial era 110x70 mmHg e os exames laboratoriai s realizados 
mostraram leucocitose 16.500 céls/ml. A hipótese inicial foi infecção por C.difficile, 
confirmada após estudo das fezes. Diante desse quadro severo, além da reposição 
hidroeletrolítica, o tratamento de escolha inclui:  

A) Ciprofloxacino oral 500mg, 2 vezes ao dia, durante 5 a 7 dias. 

B) Metronidazol oral 500mg, 3 vezes ao dia, durante 10 a 14 dias. 

C) Vancomicina oral 125mg, 4 vezes ao dia, durante 10 a 14 dias. 

D) Nitazoxanida oral 100mg, 2 vezes ao dia, durante 5 a 7 dias. 
 

19. A calprotectina fecal (CF) é uma proteína majoritariamente derivada dos neutrófilos, mas 
também de macrófagos e células epiteliais, que funciona como marcador fecal não invasivo 
de inflamação intestinal. Valores elevados,  >150 ug/g, sugerem fortemente doenças 
orgânicas em atividade, e valores dentro na normalidade não determinam a presença de 
doença funcional. Na prática médica, a solicitação do exame de CF se aplica para a avaliação 
de resposta terapêutica nas seguintes patologias:  

A) síndrome do intestino irritável e doença Crohn. 

B) doença celíaca e neoplasia colorretal.  

C) doença de Crohn e retocolite ulcerativa.  

D) doença celíaca e síndrome do intestino irritável.  
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20. Jovem de 26 anos, sexo masculino, procurou pronto atendimento por apresentar dor 
abdominal de leve intensidade, mais evidente em flanco esquerdo e diarreia sanguinolenta, 
cerca de 3 evacuações, pequena quantidade, nas últimas 12 horas, sem febre. Ao exame 
físico: bom estado geral, abdome hipertimpânico, levemente doloroso em fossa ilíaca 
esquerda, sem sinais de irritação peritoneal e ruídos hidroaéreos presentes. Exames 
laboratoriais: HCT: 39% leucócitos: 12.300 céls/ml. Demais exames normais. Nega 
comorbidades, uso de substâncias ilícitas, tabagismo ou etilismo. Adepto de uma vida 
saudável, havia corrido uma maratona na manhã que precedeu o início do quadro ora 
apresentado. O diagnóstico provável e o exame a ser solicitado inicialmente para 
investigação são, respectivamente: 

A) diverticulite aguda / colonoscopia.   C) doença de Crohn/ tomografia de abdome.  

B) angiodisplasia / arteriografia.    D) colite isquêmica / tomografia de abdome. 
 
21. Mulher, 40 anos, vem apresentando há 6 meses disfagia e regurgitação, cerca de 10 minutos 

após alimentar-se, associada a episódios de dor torácica. Foi prescrito Omeprazol 40mg/dia, 
que vem usando há 3 meses, com pouco alívio dos sintomas. Perdeu cerca de 8kg nesse 
período. Nega sangramentos. Procurou atendimento médico, quando solicitou -se endoscopia 
digestiva alta evidenciando discreta dilatação esofágica, sem lesões de mucosa, porém, 
durante exame, houve dificuldade de transposição do aparelho através do esfíncter esofágico 
inferior. Esofagografia evidenciou megaesôfago grau II. O achado manométrico , nesse caso, 
deverá evidenciar 

A) peristalse normal intermitente e relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior . 

B) aperistalse e relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior . 

C) ondas peristálticas de alta amplitude e hipertensão do esfíncter esofágico inferior . 

D) aperistalse e hipertensão do esfíncter esofágico inferior. 
 
22. O comprometimento do trato gastrointestinal (TGI) constitui uma das mais comuns e 

debilitantes consequências da síndrome da imunodeficiência adquirida. A candidíase 
esofágica causada por Candida albicans é uma das suas primeiras manifestações. No 
diagnóstico da candidíase esofágica, considera-se que 

A) a sensibilidade do exame histopatológico da Candida albicans é elevada, cerca de 90%. 

B) a endoscopia digestiva alta é o exame mais sensível e específico.  

C) o escovado esofágico tem sensibilidade menor do que a biópsia esofágica.  

D) o achado de pequenas ulcerações em esôfago médio é patognomônico dessa infecção.  
 
23. A constipação intestinal acomete cerca de 20% da população mundial e constitui um dos 

sintomas mais frequentes de procura ao médico gastroenterologista. É mais comum em 
mulheres e idosos e se encontra entre as doenças funcionais do intestino, muitas vezes de 
origem multifatorial.  Uma das causas associadas à constipação intestinal é o 

A) excesso de exercício físico, que provoca à desidratação. 

B) hiperfuncionamento da tireóide. 

C) uso de antiácidos como hidróxido de magnésio . 

D) uso de antidepressivos tricíclicos. 
 
24. As manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais variam desde 

alterações cutâneas até o acometimento da árvore biliar. A manifestação que está mais 
comumente relacionada à retocolite ulcerativa do que à doença de Crohn é 

A) colangite esclerosante primária.   C) cálculos biliares. 

B) pioderma gangrenoso.    D) cirrose biliar primária. 
 
25. A doença celíaca (DC) é uma enteropatia imunomediada que se desenvolve em indivíduos 

geneticamente predispostos, desencadeada pela exposição ao glúten. Diante de um quadro 
clínico suspeito de DC, o exame sorológico a ser solicitado é 

A) anti-gliadina deaminada IgM. 

B) anti-gliadina IgA. 

C) anti-endomísio IgG. 

D) anti-transglutaminase tecidual IgA. 
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26. M. S. R., sexo masculino, 55 anos de idade, portador de cirrose hepática por álcool, em 
seguimento ambulatorial regular, apresenta uma tomografia computadorizada (TC) de 
abdome, com nódulo hepático de 1,7cm, localizado no segmento IV, hipercaptante de 
contraste na fase arterial e com washout na fase tardia; com sistema porta e veias hepáticas 
pérvios e circulação colateral no leito da veia gástrica esquerda de fino calibre e 
periesplênica de grosso calibre, além de varizes esofágicas e esplenomegalia. As av aliações 
clínicas e laboratorial revelam tratar-se de paciente com estadiamento CHILD-PUGH A, com 
bom estado de saúde – ECOG 0 (Eastern Cooperative Oncology Group). Além disso, 
apresenta uma dosagem de alfafetoproteína de 10ng/mL. Considerando esse quadro clínico, 
a conduta mais indicada para o paciente é:  

A) realizar terapia de ablação com radiofrequência e/ou encaminhar para transplante 
hepático, pois se trata de um tumor com estadio precoce.  

B) solicitar uma RNM com contraste hepatoespecífico, visto se t ratar de uma lesão < 3cm e a 
dosagem de alfafetoproteína estar normal.  

C) optar pela ressecção cirúrgica curativa, visto se tratar de um paciente CHILD -PUGH A, 
com tumor em estádio muito precoce, menor que 2cm. 

D) realizar a TACE (transarterial chemoembolization), pois se trata de um tumor em estádio 
intermediário em paciente com hipertensão portal.  

 

27. Homem de 48 anos de idade, etilista há mais de 20 anos, com ingestão diária de aguardente, 
evolui com surgimento de estigmas periféricos de doença hepática  crônica. Após avaliação 
clínica específica, exames complementares são solicitados. Considerando que o paciente 
apresenta um quadro de hepatopatia crônica alcoólica, espera -se encontrar nos resultados 
dos seus exames laboratoriais 

A) transaminases com valores 20x acima de o limite superior da normalidade.  

B) volume corpuscular médio (VCM) das hemácias diminuído.  

C) gama-GT e fosfatase alcalina bastante elevadas.  

D) razão aspartato aminotransferase/alanina aminotransferase > 2.  
 
28. A hepatite alcoólica tem quadro clínico com sinais diversos. As queixas podem variar de 

anorexia, fadiga ou dor epigástrica a achados de hepatomegalia e/ou aumento de enzimas 
hepáticas. Pode ser classificada como leve, moderada ou grave, sendo alta a morta lidade 
nesse último caso. Dentre os fatores prognósticos elencados, o que aponta o maio r risco de 
morte em 4 semanas é 

A) fator discriminante de Maddrey maior que 32.  

B) escore de Lille maior que 0,45. 

C) escore de Child-Pugh equivalente a B-8. 

D) valor do escore MELD maior que 14. 
 
29. Mulher de 36 anos de idade submete-se a uma ultrassonografia de abdome por apresentar 

sensação de plenitude pós-prandial há 06 meses. O laudo descreveu um nódulo de 03 cm no 
lobo hepático direito, sugerindo hemangioma. Esse resultado deixou a paciente bastante 
preocupada e foi o motivo de sua consulta a um gastroenterologista. Tem hepatograma sem 
alterações e sorologias para hepatites virais B e C negativas. Não consome álcool e não faz 
uso de medicações de forma contínua. Quanto a esse nódulo, o médico poderá explicar a 
paciente que: 

A) o hemangioma é um tumor benigno de fígado, raro, predominante em indivíduos do sexo 
masculino apresentando maior risco de transformação maligna quando ocorre em 
mulheres, portanto, exige intervenção cirúrgica. 

B) a ultrassonografia mostra o aspecto típico do hemangioma, ou seja, uma lesão mal 
delimitada, homogeneamente hipoecoica, sem reforço acústico posterior. É uma lesão 
muito comum, benigna e sem necessidade de intervenção específica.  

C) os hemangiomas são lesões benignas, mas, nos casos em que são maiores que 2 cm, são 
muito sintomáticos, causando desconforto abdominal e náuseas, podendo estar 
associados com a síndrome de Kasabach-Merritt. 

D) a ultrassonografia mostra um nódulo com a aparência clássica de um hemangioma, ou 
seja, uma lesão hiperecogênica homogênea, com reforço acústico e bordos definidos. 
Trata-se de lesão benigna sem necessidade de qualquer intervenção.  
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30. Homem de 60 anos de idade, diabético, hipertenso, dislipidêmico e obeso é encaminhado ao 
especialista para avaliação de hiperferritinemia, mas já sob orientação de realizar sangrias. O 
paciente refere ingerir álcool aos finais de semana, além de ter uma dieta sem restrições. 
Assintomático. Ao exame físico, não apresenta es tigmas de doença hepática crônica; TA= 
150 x 100mmHg; IMC = 34; circunferência abdominal de 111cm. Tem os seguintes exames 
laboratoriais: HGB= 16g%; HCT=46%; plaquetas= 230.000/mm³; AST = 120 U/L (N= 5 -40 
U/L); ALT= 167 U/L (N= 7-56 U/L); ferritina=1200 ng/mL (N= 20-300 ng/mL); saturação de 
transferrina = 20%; anti- HCV não reagente; HBsAg não reagente. A conduta a ser indicada 
para esse paciente é 

A) orientar dieta pobre em ferro e solicitar biópsia hepática, RNM e pesquisa de mutação 
genética para hemocromatose. Não iniciar sangrias até definir se há sobrecarga de ferro 
hepático e hemocromatose hereditária.  

B) indicar biópsia hepática ou RNM com quantificação de ferro hepático, devendo manter 
dieta pobre em ferro, mas só iniciar sangria se for confirmada a  sobrecarga de ferro. 

C) iniciar programa de sangria para reduzir nível de ferritina, orientar dieta pobre em ferro e 
solicitar pesquisa de mutação para hemocromatose hereditária. Manter vigilância com 
hepatograma. 

D) tratar a síndrome metabólica e orientar a suspensão da ingesta etílica, não havendo 
necessidade de sangrias e/ou dieta pobre em ferro. Manter vigilância da ferritina e 
hepatograma. 

 
31. A história natural da infecção pelo vírus da Hepatite B (HBV) é marcada por evolução 

silenciosa. Muitas vezes, a doença é diagnosticada décadas após a infecção. Os sinais e 
sintomas são comuns às demais doenças parenquimatosas crônicas do fígado e costumam 
manifestar-se apenas em fases mais avançadas da doença. Em relação à hepatite B, o 
Protoloco Clínico do Ministério da Saúde, atualizado em 2017, recomenda  

A) o uso de entecavir quando há evidências de mutações, especialmente em vírus de 
pacientes experimentados com análogos de nucleosídeo, como a lamivudina e telbivudina. 

B) o uso de interferon peguilado como medicamento de escolha para tratamento da hepatite 
B crônica HBeAg reagente, porque determina o desaparecimento do HBsAg em 50% dos 
pacientes, ao final de 24 semanas de tratamento.  

C) a realização da biópsia hepática nos casos em que há dúvidas quanto ao diagnóstico, para 
auxiliar na decisão de iniciar ou postergar o tratamento.  

D) a associação de interferon peguilado ao tenofovir, nos casos em que há resistência ao 
primeiro desses fármacos, como terapia de resgate. 

 

32. Paciente, 64 anos de idade, procura o pronto-socorro por estar evoluindo com aumento 
progressivo do volume abdominal nas últimas duas semanas, o que tem lhe causado 
desconfortos abdominal e respiratório. Nega febre, sangramentos e alteração das funções 
eliminatórias. Não tem sinais/sintomas de encefalopatia hepática e informa que é a primeira 
vez que apresenta esse quadro. É diabética em uso de insulina. Nega consumo de álcool e 
uso de outras medicações de forma contínua. Ao exame físico, observa-se a presença de 
telangiectasias esparsas no tórax e ascite volumosa. Uma paracentese de alívio e diagnóstica 
é indicada. Considerando a análise do líquido ascítico e sua terapia, conclui-se que 

A) a determinação do gradiente albumina soro-ascite (GASA), quando igual ou superior a 
1,1g/dL, tem acurácia superior a 90% na hipertensão portal.  

B) a dosagem de proteína no líquido ascítico superior a 1,0 g/dL determina a suscetibilidade 
dos cirróticos às infecções bacterianas. 

C) a paracentese de grande volume, seguida de restrição hídrica e diuréti cos, deve ser 
indicada para os casos de ascite tensa.  

D) o repouso no leito, as restrições de líquidos e de sódio, além do uso de diuréticos, estão 
indicados nos casos em que houver edema em membros inferiores.  
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33. As infecções no paciente cirrótico são uma complicação grave que requer reconhecimento 

precoce e tratamento específico imediato, pois tem impacto na sobrevida.  Estudos revelam 

que cerca de 35% dos cirróticos desenvolvem infecção bacteriana na admissão ou durante 

uma hospitalização, sendo a peritonite bacteriana espontânea (PBE) a infecção mais comum 

nesses pacientes, o que torna a antibioticoprofilaxia um recurso utilizado em algumas 

situações, reduzindo morbimortalidade. Considerando a antibioticoterapia dos pacientes 

cirróticos, analise as assertivas abaixo 
 

I 
Quando houver sangramento digestório, o Norfloxacino deve ser prescrito na dose de 
400 mg, por via oral, a cada 12h, por 07 dias.  

II 
Quando houver sangramento digestório, nos casos em que o paciente apresenta 
ascite, deve ser prescrito o Norfloxacino 400 mg, por via oral, a cada 24h, 
continuamente. 

III 
Quando a dosagem de proteína do líquido ascítico for maior que 1g/dL, deve ser 
prescrito o Norfloxacino 400 mg, por via oral, a cada 12h, enquanto houver ascite.  

IV 
Quando o paciente tiver PBE, após tratamento específico, deverá utilizar o 
Norfloxacino 400 mg, por via oral, a cada 24h, continuamente.  

 

Estão corretas as assertivas 

A) I e IV.    C) I e III. 

B) II e III.    D) II e IV. 

 

34. Paciente portador de cirrose hepática pelo vírus C da hepatite comparece para consulta 

médica de controle com icterícia (+/4+), ascite moderada, bradpsíquico, porém orientado, sem 

flapping e com fetor hepaticus, trazendo os seguintes resultados dos exames: 

HGB= 10g/dL; HCT= 30%; leucograma= 3500/mm³; Plaquetas= 85.000/mm³ ; glicemia= 

85mg/dL; uréia= 50 mg/dL; creatinina= 1,6 mg/dL; bilirrubina total= 3,0mg/dL (bilirrubina 

direta = 1,5mg/dL); albumina = 2 ,5mg/dL; TAP= 16” - 50% - INR= 1,8. 

Com base nesse quadro, o paciente é, então, referenciado para avaliação por equipe de 

transplante hepático, pois apresenta classificação CHILD-PUGH 

A) C – 15.   C) C – 12. 

B) B – 9.    D) B – 8. 
 
35. A hemorragia digestória alta (HDA) por ruptura de varizes esofagogástricas é uma das 

principais complicações da hipertensão portal, associada a elevadas taxas de mortalidade. 

Portanto, a avaliação de ferramentas de diagnóstico e a realização de bons ensaio s clínicos 

para tratamento e profilaxia da hipertensão portal sempre foram temas desafiadores.  Devido 

a isso, desde 1990, as reuniões de Baveno apresentam protocolos estruturados para manejo 

do episódio de sangramento agudo de varizes e um consenso sobre a profilaxia primária e 

secundária, seguidas no mundo todo. A última reunião ocorreu em 2015 e resultou no 

consenso de Baveno VI que adotou a seguinte orientação: 

A) manter uso de betabloqueadores em todos os pacientes CHILD C, mesmo com varizes de 
fino calibre e com insuficiência cardíaca.  

B) iniciar betabloqueadores não seletivos em todos os pacientes cirróticos, como profilaxia 
primária, independentemente da quantidade e do calibre das varizes.  

C) reduzir a dose ou suspender os betabloqueadores nos casos de cirrose avançada com 
ascite refratária, disfunção circulatória, hiponatremia e lesão renal aguda.  

D) suspender o uso de betabloqueadores nos pacientes com peritonite bacteriana 
espontânea, pois essas substâncias facilitam a translocação bacteriana, piorando a 
infecção. 

 

 



Residência Médica  Seleção 2019  Endoscopia Digestiva  Hepatologia     9 
A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.  

36. Paciente do sexo masculino, 30 anos de idade, procura o pronto -socorro devido a quadro de 

prostração há cerca de uma semana, seguido de icterícia iniciada há dois dias. É usuário de 

drogas injetáveis e, há cerca de 45 dias, esteve visitando familiares no Amazonas. Ao exame 

físico, apresenta-se ictérico (+++/4+), corado, hipohidratado (+/4+), vigil e orientado. Não tem 

estigmas de doença hepática crônica. Os resultados dos exames laboratoriais demostram: 

AST = 1200 U/L; ALT= 1498 U/L; bilirrubina total= 12 U/L, bilirrubina direta = 9 U/L; TAP= 

90%. O paciente foi internado com a hipótese diagnóstica de hepatite B com coinfecção pelo 

vírus da hepatite D. Para confirmar a hipótese a sorologia desse paciente deve ser:  

A) anti-HAV IgM (-), HBsAg (+), anti-HBc IgM (-), anti-HBc total (+), anti-HBs (-), anti- HCV (-), 
anti-HDV IgM (+) e anti-HDV IgG (-). 

B) anti-HAV IgM (-), HBsAg (+), anti-HBc IgM (+), anti-HBc total (+), anti-HBs (-), anti- HCV (-), 
anti-HDV IgM (+) e anti-HDV IgG (-). 

C) anti-HAV IgM (-), HBsAg (-), anti-HBc IgM (-), anti-HBc total (+), anti-HBs (+), anti- HCV (-), 
anti-HDV IgM (+) e anti-HDV IgG (-). 

D) anti-HAV IgM (-), HBsAg (-), anti-HBc IgM (+), anti-HBc total (+), anti-HBs (-), anti- HCV (-), 
anti-HDV IgM (-) e anti-HDV IgG (-). 

 

37. O Ministério da Saúde incorporou, em 2015 os primeiros antivirais de ação direta para o 

tratamento da hepatite C no SUS e, até 2017, cerca de 65 mil tratamentos foram realizados. 

Nesse ano, uma nova versão do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT) para 

hepatite C e coinfecções foi lançada, trazendo inovações, especialmente no que concerne ao 

acesso ao tratamento. Fazem parte do novo PCDT para hepatite C:  

A) o acréscimo do ledipasvir, do esquema 3D, do elbasvi r e grazoprevir, e a saída definitiva 
do Interferon convencional e do interferon peguilado.  

B) a utilização dos escores APRI ou FIB4 para estadiamento da fibrose hepática, além da 
elastografia e da biópsia hepática, devendo ser tratados os pacientes com ME TAVIR maior 
ou igual a F2. 

C) a indicação de tratamento para todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HCV, 
nas suas formas aguda ou crônica, independentemente do estágio de fibrose hepática.  

D) a importância cada vez maior da adição da ribavirina aos esquemas, tanto para cirróticos, 
quanto para não cirróticos, com exceção dos pacientes com genótipo 3.  

 

38. A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma das formas mais comuns de 
doença hepática, relacionada primordialmente ao aumento progressivo da obesidade no 
mundo. Usualmente assintomática, essa doença é muitas vezes descoberta acidentalmente 
durante exames laboratoriais de rotina. São alterações clínicas e laboratoriais normalmente 
encontradas na DHGNA: 

A) obesidade central, icterícia discreta, HAS e elevações de enzimas canaliculares (gama-GT 
e fosfatase alcalina), além das aminotransferases.  

B) obesidade, acantose nigricans, hepatomegalia e elevações das aminotransferases acima 
de quatro vezes o limite superior da normalidade.  

C) sobrepeso, HAS, adiposidade visceral e elevações leves a moderadas das 
aminotransferases. 

D) sobrepeso, estigmas de doença hepática crônica e elevação de aminotransferases, sendo 
a AST maior que a ALT. 

 
39. A doença calculosa biliar é uma doença de alta prevalência em países ocidentais e asiáticos. 

Em geral, os cálculos biliares são assintomáticos, e o padrão de apresentação clínica varia 
conforme a presença ou não de complicações. Um fator de risco para o desenvolvimento de 
cálculos biliares é 

A) atividade física extenuante. 

B) rápida perda de peso. 

C) baixa ingesta hídrica. 

D) dieta rica em sódio. 
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40. A síndrome hepatorrenal (SHR) é a complicação da cirrose associada a pior prognóstico e, 
por muitos anos, foi considerada evento terminal da doença hepática. Para o diagnóstico 
dessa síndrome, deve-se considerar o seguinte: 

A) em virtude da sua natureza funcional, não há nenhum marcador diagnóstico específico, 
sendo necessária a exclusão de outras possíveis causas de insuficiência renal.  

B) o valor absoluto de creatinina de 1,5 mg/dL já é o suficiente para indicar terapêutica 
específica para a SHR, desde que afastadas causas infecciosas associadas.  

C) a presença de choque não exclui a SHR, desde que afastadas causas infecciosas e uso de 
drogas nefrotóxicas. 

D) a alta concentração de sódio na urina e a presença, no exame de urina (EAS), de 
hematúria e proteinúria importantes.  

 
41. Mulher, 42 anos de idade, com 34 semanas de gestação, dá entrada no pronto-socorro com 

quadro de hipertensão arterial e edema em membros inferiores. Após avaliações materna e 
fetal, decide-se por interrupção da gravidez, além da administração do sulfato de magnésio. 
Durante o parto, a paciente apresenta complicações e evolui com instabilidade 
hemodinâmica. É transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI) e observam-se, nos 
exames laboratoriais, leucocitose, aumento das escórias nitrogenadas e elevação importante 
das aminotransferases, sendo a ALT=9300 U/L e a AST= 7450 U/L. A principal hipótese que 
justifica essa alteração é 

A) hepatite isquêmica.    C) esteatose hepática da gravidez.  

B) síndrome HELLP.    D) hepatite transinfecciosa. 
 
42. A síndrome de Peutz-Jeghers é uma condição autossômica dominante, caracterizada por 

pólipos, principalmente em jejuno, no íleo, bem como em estômago, duodeno e cólon. A 
presença de pólipos gastrointestinais pode associar-se à pigmentação melânica na mucosa 
oral e faríngea, lábios e regiões palmar e plantar. Os pólipos gástricos encontrados nessa 
síndrome são os 

A) adenomatosos.    C) hiperplásicos. 

B) hamartomatosos.    D) vilosos. 
 
43. A síndrome de supercrescimento bacteriano tem etiologia variada e resulta em diarreia 

crônica disabsortiva. As causas mais comuns são redução dos mecanismos antibacterianos 
fisiológicos intraluminais, alterações anatômicas e distúrbios da motilidade. Sintomas 
gastrointestinais estão presentes em 50% a 70% dos pacientes diabéticos. Nesses pacientes, 
o principal mecanismo envolvido na origem da diarreia crônica por supercrescimento 
bacteriano é a 

A) acloridia.    C) neuropatia autonômica visceral.  

B) hiperglicemia.    D) insuficiência exócrina pancreática.  

 

44. O pseudocisto de pâncreas constitui coleção de suco pancreático encapsulado por tecido de 
granulação ou fibroso, decorrente de pancreatite aguda, pancreatite c rônica ou trauma. A 
conduta mais adequada para um paciente assintomático , com diagnóstico de pancreatite 
aguda que evolui na quinta semana com pseudocisto pancreático de 04 cm é  

A) descompressão endoscópica.   C) antibioticoterapia. 

B) expectante.      D) punção guiada por TC. 

 

45. O abdome agudo não traumático pode ser dividido, segundo seu processo determinante, em 
“síndromes”, ou seja, em “tipos”, como inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico e 
vascular. O quadro clínico que sugere abdome agudo inflamatório consiste em dor abdominal  

A) de início insidiosa, agravada com o tempo, associada à febre.  

B) intensa, difusa ou localizada, associada a sinais de hipovolemia.  

C) difusa associada a vômitos e parada de eliminação de gases.  

D) após ingestão de alimentos, associada à alteração do hábito intestinal. 
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46. Mulher de 25 anos de idade, com histórico de constipação crônica, comparece ao ambulatório 
com queixa de dor anal intensa e episódios de hematoquezia, há seis meses. Uma inspeção 
proctológica é realizada e observa-se fissura anal. Com relação à propedêutica, os exames 
indicados para essa jovem são: 

A) enema opaco e anuscopia. 

B) ultrassonografia endorretal e colonoscopia.  

C) defecografia e retossigmoidoscopia rígida.  

D) manometria anorretal e retossigmoidoscopia flexível.  

 

47. A amebíase é a segunda causa de morte por parasito em todo o mundo. O protozoário 
responsável, a Entamoeba histolytica, apresenta elevada patogenicidade, tem distribuição 
universal com predominância em regiões tropicais e subdesenvolvidas, onde as condições 
socioeconômicas e higiênico-sanitárias são precárias. Pode cursar com infecções diarreicas 
agudas ou crônicas, além de infecções extraintestinais, sendo a mais frequente o abscesso 
hepático que 

A) apresenta-se com dor em hipocôndrio direito persistente, antecedida por quadro diarreico 
crônico. 

B) apresenta-se com icterícia, frequentemente associada à febre e à diarreia inflamatória. 

C) caracteriza-se por febre baixa persistente, porém sem dor abdominal espontânea, mas 
com Sinal de Torres-Homem positivo. 

D) caracteriza-se clinicamente pela tríade composta por dor em hipocôndrio direito, febre de 
moderada a alta e hepatomegalia.  

 

48. Homem de 55 anos de idade, etilista há 30 anos, com histórico de ingestão diária de 
aguardente, é levado ao pronto-socorro por seus vizinhos que o encontraram em péssimo 
estado de higiene, confuso, atáxico e com movimentos oculares anormais. Tomografia 
computadorizada de crânio não revelou alterações agudas e o teste toxicológico foi negativo. 
Levantou-se, então, a hipótese de deficiência da vitamina  

A) tiamina. 

B) niacina. 

C) ácido fólico. 

D) riboflavina. 

 

49. Mulher de 45 anos de idade, com diagnóstico de colangite biliar primária , evolui com queixa 
de diarreia, além de prurido cutâneo. Um quelante de ácidos biliares lhe é prescrito. O 
mecanismo pelo qual esse quelante melhora a diarreia é  

A) retardando o peristaltismo colônico.  

B) diminuindo as concentrações de ácidos biliares livres no cólon.  

C) reduzindo os ácidos biliares na circulação sistêmica. 

D) melhorando a circulação êntero-hepática. 

 

50. Homem de 35 anos de idade, em consulta de seguimento após quadro de hepatite alcoólica, 
informa que se mantém abstêmio do álcool, mas continua fumando cerca de 15 cigarros ao 
dia, bem como, consumindo maconha de forma mais frequente, para reduzir a ansiedade. Ao 
exame físico, não apresenta mais icterícia, está corado e hidratado, mas está com aumento 
expressivo do peso, com IMC de 33. Além da abstinência alcoólica, a orientação favorável ao 
seu prognóstico é 

A) associar um ansiolítico. 

B) cessar o tabagismo. 

C) suspender o consumo da maconha. 

D) reduzir o peso. 


