
UFRN  Residência Médica  2019 

A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.  
Aristóteles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
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 Clínica Médica. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Cl ín ica  Méd ica            01  a  50   
 

 

01. Homem de 49 anos de idade procura o clínico relatando aumento dos níveis pressóricos, 

mesmo estando assintomático e calmo, trazendo à consulta o medidor digital de pressão 

arterial automático (braço), com registro de medidas elevadas (a maior de 166x106mmHg). 

Apresenta histórico familiar de infarto (mãe enfartou aos 56 anos), realiza atividade física 

irregularmente, não utiliza medicamentos e adota dieta inadequada. Ao exame físico: PA 

160x104mmHg, FC 84 bpm, IMC 27 kg/m
2
, auscultas cardíaca e pulmonar normais, ausência 

de sopro abdominal, pulsos presentes e simétricos, restante sem alterações. Realizou 

exames que apresentaram os seguintes resultados: glicemia 93 mg/dL, Hb glicada 5,5 %, 

colesterol total 248 mg/dL, HDL 38 mg/dL,  LDL 180 mg/dL, TG 150 mg/dL,  creatinina 0,7 

mg/dL,  K 4,1 mEq/L, Na 140 mEq/L, ácido úrico 4,5 mg/dL, TSH 2,3 uM/L, EAS normal e 

eletrocardiograma sem alterações. Foram realizadas orientações sobre as mudanças no estilo 

de vida e em relação ao tratamento medicamentoso da pressão arterial.  

Diante desse caso e conforme a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a conduta mais 
adequada é 

A) introduzir Enalapril 10 mg de 12/12h e Clortalidona 25 mg, 1x ao dia.  

B) introduzir Atenolol 25 mg e Hidroclorotiazida 25 mg, 1x ao dia.  

C) iniciar Enalapril 20 mg de 12/12h, com reavaliação em 2 meses. Se a PA persistir elevada, 
acrescentar Hidroclorotiazida 25 mg, 1x ao dia.  

D) iniciar Anlodipino 5 mg, 1 x ao dia, com reavaliação em 2 meses. Se a PA persistir 
elevada, acrescentar Clortalidona 25 mg, 1x ao dia. 

 
02. Paciente de 41 anos de idade foi submetido à cirurgia cardíaca com implante de prótese 

biológica aórtica em maio de 2017, por insuficiência aórtica reumática. Ele chega ao pronto 

socorro do Hospital Universitário em novembro de 2018, com quadro de febre alta e queda do 

estado geral há 4 dias. Realizada coleta de hemoculturas e ecocardiograma transesofágico 

evidenciando vegetação de 9 mm em valva aórtica. Nesse caso, a conduta mais adequada no 

momento é indicar: 

A) Ceftriaxone + Oxacilina + Gentamicina. 

B) Vancomicina + Imipenem. 

C) Ceftriaxone + Gentamicina. 

D) Vacomicina+ Meropenem+ Rifampicina.  
 
03. Mulher de 63 anos de idade, com histórico de HAS e doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) em uso de brometo de glicopirrônio 50 mcg, via inalatória,  1x ao dia. Há 5 meses, 

começou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca, estando atualmente em classe 

funcional II da NYHA. Realizou cinecoronariografia cujo resultado apresentou coronárias com 

lesões menores que 50%. Exames laboratoriais mostram Pró-BNP bem elevado, sem outras 

alterações significativas, ecocardiograma com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 

24% e insuficiência mitral moderada secundária à dilatação do ventrículo. Eletrocardiograma 

em ritmo sinusal, FC 64 bpm, sobrecarga de câmaras esquerdas e alterações difusas da 

repolarização ventricular. Sobre esse caso, é correto afirmar que 

A) o carvedilol é o betabloqueador mais adequado devido à sua alta cardio -seletividade. 

B) a introdução do antagonista da aldosterona está indicada se o paciente persistir em CF II 
após otimização de IECA e betabloqueador.  

C) o paciente deverá receber vacina contra influenza e vacina contra pneumocócica 
anualmente. 

D) o paciente deverá realizar profilaxia para endocardite infecciosa antes de procedimentos 
dentários que envolvam perfuração de mucosa.  
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04. Homem de 71 anos de idade, tabagista, dislipidêmico e hipertenso, acordou com quadro de 

dor precordial em queimação associado à diaforese e náuseas , de início há 40 minutos. Na 

unidade de pronto atendimento (UPA), foi-lhe administrado AAS 300 mg e realizado 

eletrocardiograma que demonstrou ritmo sinusal e infradesnível descendente de 2mm de V2 a 

V6. No momento em que seria administrado o dinitrato de isossorbida sublingual,  o paciente 

apresentou quadro de síncope, com pulsos ainda palpáveis e PA 94x62 mmHg, sendo 

evidenciada nova alteração na monitorização eletrocardiográfica, demonstrada na figura 

abaixo. 

 
Diante desse quadro, o tratamento mais adequado é:  

A) realizar cardioversão elétrica sincronizada com 200 J bifásico e encaminhar para 
cinecoronariografia de emergência.  

B) administrar amiodarona IV, dose de ataque e manutenção, e encaminhar para 
cinecoronariografia em até 24 horas.  

C) administrar amiodarona IV, dose de ataque e manutenção, e encaminhar para realização 
de angioplastia primária em até 2 horas.  

D) realizar cardioversão elétrica sincronizada com 200 J bifásico e, caso o tempo estimado 
para realização de angioplastia seja maior que 2 horas, admin istrar trombolítico. 

 
05. As dislipidemias são um dos importantes fatores de risco para o desenvolvimento da doença 

aterosclerótica, que é a principal causa de morte nos países desenvolvidos. Sobre as 

dislipidemias, é correto afirmar: 

A) o tratamento da hipertrigliceridemia com fibratos, em pacientes que já estão em uso de 
doses otimizadas de estatina, mostrou redução significativa no infarto agudo do miocárdio.  

B) a hipercolesterolemia familiar é uma doença autossômica dominante associada ao 
desenvolvimento de doença aterosclerótica precoce.  

C) as estatinas são contraindicadas no primeiro trimestre da gestação , podendo ser 
utilizadas, em casos selecionados, a partir da 13ª semana de gestação. 

D) a associação estatina em baixa dose com ezetimibe é preferível  a altas doses de estatina, 
devido à menor incidência de efeitos colaterais.  

 
06. Paciente de 29 anos de idade, puérpera, é readmitida com quadro de febre sem foco 

aparente. No segundo dia de internação, apresentou convulsão tônico -clônico generalizada e, 

desde então, mantém-se torporosa. O restante do exame físico era praticamente normal, 

exceto por discreta palidez e icterícia. Avaliação do líquor foi normal. Os exames gerais 

demonstraram: hemoglobina 8 g/dL, VCM 85 fL, leucócitos 12.000, neutrófilos bastões 1.000, 

neutrófilos segmentados 9.000, plaquetas 29.000, reticulócitos 3,5%, bilirrubinas 3,5 mg/dL 
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às custas de indireta, LDH de 2 vezes o limite superior, creatinina 3,0 mg/dL, uréia 50 mg/dL. 

TGO, TGP, glicose, TP e TTPa estavam normais. As hemoculturas ainda estão em 

andamento. A avaliação e a conduta adequadas para esse caso são, respectivamente:  

A) a bicitopenia com leucocitose, associado a um LDH alto é um alerta para leucemia aguda , 
e a convulsão está relacionada à infiltração de SNC. Mielograma deve ser realizado com 
urgência. 

B) a presença de esquizócitos sugeriria fortemente púrpura trombocitopênica trombótica e a 
plasmaférese estaria indicada. 

C) meningococcemia persiste como principal hipótese. Novas culturas e líquor devem ser  
realizadas, seguidas de tratamento urgente com ceftriaxona.  

D) considerando o aumento da incidência no Brasil, a febre maculosa das montanhas 
rochosas é uma hipótese importante. Deve-se solicitar sorologia e iniciar doxiciclina.  

 
07. Paciente do sexo masculino, de 65 anos de idade, hipertenso, em tratamento quimioterápico 

por neoplasia de próstata metastática, no HUOL há 2 meses, é trazido pelo Serviço Médico 

de Urgência (SAMU) com história de dorsalgia há 10 dias e que, há cerca de 12 horas, 

evoluiu subitamente com fraqueza de membros inferiores e retenção urinária. No exame 

físico, observa-se força muscular em membros inferiores grau I e nível sensitivo em T10. A 

melhor conduta nesse momento seria iniciar  

A) anti-inflamatório não-esteroidal e solicitar eletroneuromiografia.  

B) morfina e solicitar radiografia de coluna vertebral.  

C) pregabalina e solicitar tomografia computadorizada de coluna vertebral.  

D) dexametasona e solicitar ressonância magnética de coluna vertebral.  
 
08. Considere os casos descritos a seguir de pacientes atendidas no ambulatório de oncologia 

mamária de um hospital universitário. 
 

I 
Paciente com diagnóstico de carcinoma mamário triplo negativo aos 35 anos de idade 
sem história familiar de neoplasia.  

II 
Paciente com diagnóstico de carcinoma mamário  aos 65 anos de idade e irmão com 
histórico de câncer de estômago aos 50 anos.  

III 
Paciente com diagnóstico de carcinoma invasivo de mama aos 60 anos de idade e 
irmã com câncer de ovário aos 55 anos.  

IV 
Paciente com câncer de mama aos 55 anos de idade e pai com histórico de câncer de 
cólon aos 60 anos. 

As pacientes com maior risco para mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 são as dos casos 
descritos nos itens  

A) III e IV.  B) II e IV.  C) I e II.  D) I e III. 
 
09. Paciente do sexo masculino, 19 anos de idade, procurou atendimento médico no serviço de 

uro-oncologia com queixa de aumento progressivo de volume em bolsa escrotal há cerca de 2 

meses, indolor. Realizou ultrassonografia que evidenciou tumoração sólida no testículo 

esquerdo, hipoecogênica, heterogênea, de contornos irregulares, medindo aproximadamente 

3,0 x 2,0 cm. Os exames laboratoriais apresentaram – beta-HCG quantitativo: 5000 mUI/mL 

(valor de referência em homens: até 2,67 mUI/mL) e alfafetoproteína sérica: 3,0 ng/mL (valor 

de referência em adultos: até 9,0 ng/mL). Tomografia Computadorizada de abdome total 

demonstrou linfonodomegalias retroperitoneais metastáticas.  A conduta mais adequada 

nesse momento é a 

A) biópsia testicular transescrotal por punção. 

B) orquiectomia radical inguinal.  

C) quimioterapia sistêmica. 

D) radioterapia externa. 
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10. Paciente do sexo masculino, 33 anos de idade, é recebido no PS com quadro de epistaxe 
leve, mas contínua. Refere que, no dia anterior, teve cefaleia, que resolveu com paracetamol, 
e hoje acordou com epistaxe e astenia. Sem outros sintomas. Ao exame estava com regular 
estado geral, hipocorado 2+/4+, com petéquias difusas e sinais de sangramento gengival. 
Não havia hepatoesplenomegalia nem adenomegalias palpáveis.  Exame realizado na 
urgência apresentou os seguintes resultados: hemoglobina 7,5 g/dL, VCM 86 fL, leucócitos 
5.000, com diferencial normal, plaquetas 60.000, INR 2,5. Relação TTPa paciente/controle 
2,0.  O provável diagnóstico e a conduta adequada para o caso são, respectivamente: 

A) insuficiência hepática aguda justifica as citopenias e a coagulopatia sendo necessária uma 
revisão detalhada da história clínica para medicamentos hepatotóxicos e a realização de 
exames da função hepática e USG de abdome. 

B) a ausência de leucocitose fala contra o diagnóstico de leucemia , sendo a anemia aplástica 
o diagnóstico mais provável. É necessário realizar contagem de reticulócitos e biópsia de 
medula. 

C) bicitopenia de início recente associada a sangramento desproporcional à plaqueta, com 
alteração de coagulograma, sugere LMA promielocítica. Deve ser realizada dosagem de 
fibrinogênio e contato urgente com hematologista.  

D) a bicitopenia sem leucocitose pode ser encontrada nos casos de sepse grave por gram 
negativo corroborado com a alteração de coagulograma compatível com CIVD. Protocolo 
para sepse deve ser iniciado imediatamente.  

 
11. Atualmente temos disponível uma maior variedade de anticoagulantes orais. O início da 

terapia com cada um deles varia bastante. A recomendação de início de tratamento em um 
paciente adulto com trombose venosa profunda é o uso da  

A) rivaroxabana: iniciar 15mg de 12/12h, por 15 dias, seguido de 20mg 1x/dia, sendo 
necessário associar outro anticoagulante nos primeiros 07 dias de  tratamento. 

B) warfarina: iniciar com 5mg/dia, sempre associado a outro anticoagulante, 
preferencialmente enoxaparina. Manter a associação até INR adequado e não se deve 
aumentar a dose de warfarina antes de 05 dias de tratamento.  

C) dabigatrana: iniciar 110mg 2x/dia, por 15 dias. Manutenção com 110mg 1x/dia e não há 
necessidade de associação com outro anticoagulante.  

D) apixabana: iniciar com 05mg 2x/dia, por 07 dias, seguido de 5mg 1x/dia e não há 
necessidade de associação com outro anticoagulante.  

 

12. Paciente do sexo masculino, de 55 anos de idade, necessitou de transfusão de 02 
concentrados de hemácias no pós-operatório de troca valvar mitral. Após 20 minutos do início 
da segunda bolsa, apresentou febre de 38,5ºC, sem outros sintomas. Diante dessa sit uação, 
a melhor conduta a ser adotada é parar a transfusão, manter acesso com soro, fazer 
antitérmico, 

A) não há necessidade de notificar incidente transfusional leve. Na próxima transfusão , 
preferir hemocomponente desleucocitato.  

B) notificar incidente transfusional e reiniciar transfusão após defervescência. Na próxima 
transfusão preferir hemocomponente desleucocitato.  

C) não há necessidade de notificar incidente transfusional leve , mas deve-se devolver 
hemocomponente. Na próxima transfusão preferir hemocomponente lavado. 

D) notificar incidente transfusional e devolver hemocomponente. Na próxima transfusão , 
preferir hemocomponente desleucocitato.  

 

13. Paciente do sexo feminino, de 25 anos de idade, comparece a uma consulta de rotina 
trazendo hemograma com os seguintes resultados: hemoglobina 13 g/dL, VCM 85 fL, 
leucócitos 6.500/mcL, com diferencial normal, plaquetas de 15.000/mcL. O exame físico era 
normal. O exame foi repetido e o resultado foi praticamente idêntico. A primeira hipótese e a 
conduta nesse caso são, respectivamente: 

A) pseudoplaquetopenia. Deve ser colhido hemograma em tubo com citrato (azul).  

B) púrpura trombocitopênica imune. Deve-se realizar exames gerais, sorologias e 
mielograma. 

C) plaquetopenia constitucional. Deve-se fazer seguimento e aconselhamento genético. 

D) plaquetopenia decorrente de perda menstrual. Deve ser colhida ferritina.  
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14. Um homem de 63 anos de idade vai ao médico em busca de informações sobre vacinação 
para pessoas da sua idade. Em relação ao calendário vacinal de 2018/2019 da Sociedade 
Brasileira de Imunização (SBIM), esse paciente  

A) poderá receber a vacina para herpes-zoster no período de trinta a sessenta dias após a 
conclusão do quadro agudo da doença.  

B) poderá receber a vacina pneumocócica VPC13 (dose única) seguida de uma dose da 
VPP23 de seis a doze meses depois, com um reforço em cinco anos.  

C) deverá receber a vacina 4V para influenza, anualmente, na rede pública, nos meses de 
fevereiro a abril. 

D) deverá receber a dTpa em uma única dose de reforço se o seu calendário vacinal for 
desconhecido ou incompleto. 

 
15. Uma mulher de 84 anos de idade, acamada há sessenta dias após ter sofrido fratura de colo 

de fêmur devido a uma queda em seu domicilio, evolui apresentando importante 
hipomotilidade intestinal, evacuando apenas uma a duas vezes por semana, após fazer uso 
de supositórios, enemas e extração manual de fezes pelos cuidadores. A melhor opção para 
melhorar a constipação crônica dessa paciente é  

A) associar laxantes osmóticos em dose plena (p.ex: macrogol) a agentes pró-cinéticos 
intestinais (p. ex: prucaloprida).  

B) aumentar a ingestão de fibras (cereais, farelos e vegetais) e de líquidos longe das 
refeições. 

C) associar laxantes estimulantes (p.ex: picossulfato de sódio) a agentes emolient es (p.ex: 
docussato de cálcio). 

D) manter o uso de enemas glicerinados intermitentes e introduzir o óleo mineral longe das 
refeições. 

 
16. Um homem de 73 anos de idade, lúcido e independente, vai ao médico com sintomas 

depressivos persistentes após a perda de sua companheira, há sete meses. O paciente fez 
uso de venlafaxina com relativa melhora do humor, porém abandonou o tratamento devido ao 
ganho de peso com expressiva elevação do seu IMC. Ao descobrir que esse paciente também 
é portador de glaucoma de ângulo agudo e tem antecedentes de epilepsia controlada, a 
melhor opção terapêutica é 

A) Duloxetina.  

B) Bupropriona. 

C) Mirtazapina. 

D) Escitalopram. 

 
17. Jovem de 21 anos de idade, portador de valvopatia  mitral e aórtica reumática com dilatação 

de câmaras esquerdas, é admitido na UTI em pós-operatório de dupla troca valvar, próteses 
metálicas, com tempo de circulação extracorpórea (CEC) de 140 minutos. Sedado com RASS -
5, em uso de marcapasso provisório com FC programada de 60 bpm, recebe infusão de 
noradrenalina na dose de 0,25 mcg/ kg/ min e dobutamina  5.0 mcg/kg/min, ventilação 
mecânica de transporte com modo PCV PC 16 PEEP 6 FiO 2 50%. Ao exame físico, 
apresentou temperatura de 35ºC, ritmo de marcapasso (FC 60 bpm), palidez cutânea ++/4+, 
extremidades quentes e bem perfundidas, ritmo cardíaco regular, PAM 90 mmHg, atrito 
pleural na ausculta pulmonar, saturação de 96%, abdômen flácido e extremidades sem 
edemas. Dreno mediastinal com débito hemático estimado em 200 ml na primeira hora. 
Realizou exames: coagulograma normal, Hb 9,0 g/dL, sem outras alterações significativas. 
Nesse momento a prioridade é 

A) otimizar a hemodinâmica com milrinone e transfundir hemocomponentes . 

B) manter PAM em torno de 70 mmHg e infundir antifibrinolítico .    

C) aquecer o paciente usando soluções hipotônicas e iniciar vasodilatadores .   

D) elevar a FC programada do marcapasso para 120 bpm e infundir protamina .   
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18. Homem de 75 anos de idade, tabagista de longa data, cardiopata (portador de stent 
coronariano há 1 ano por IAM parede anterior), usuário de oxigenioterapia domiciliar sob 
cateter nasal a 3 l/min, admitido com quadro de piora da dispneia associado à secreção 
amarelada em VAS há 1 semana. Ao exame físico, apresentou-se sonolento, com uso de 
musculatura acessória da respiração, sibilos difusos e crepitos em bases pulmonares, FR 38 
irpm, SAT 84% em máscara de venturi 50%, ritmo cardíaco em 3T com galope B3, PAM 65 
mmhg,  FC 136 bpm, extremidades frias e mal perfundidas, edema em pernas +/ 4+. Na 
admissão, é sedado, entubado e colocado em ventilação mecânica, sendo colhida gasometria 
que mostra PH 7,11; PaO2 48; PaCO2 130; HCO3 35 BE + 12. Além da introdução da 
antibioticoterapia, a conduta pr ioritária, nesse momento, é   

A) corticoide sistêmico, manter volume corrente de 10 ml/Kg e uso de vasoconstrictor.   

B) manter oxigenioterapia a 100% associada a baixos volumes minuto e uso de 
vasodilatadores. 

C) manter ventilação com pressão de platô abaixo de 25 mmHg e associar inotrópico.   

D) corticoide sistêmico, broncodilatador subcutâneo e uso de sildenafil.      
 
19. Mulher de 54 anos de idade, hipertensa, com dor 

torácica súbita em rasgada, associada à sudorese, 
palidez e pico hipertensivo nas últimas 4 horas. Ao 
exame admissional, apresentou Glasgow 15, ritmo 
sinusal, sopro diastólico +/6 em foco aórtico, pulsos 
simétricos e de boa amplitude nos 4 membros, PAM 
130 mmHg, FC 120 bpm, MV abolido em base 
esquerda, FR 24 irpm, SatO2 94 % em ar ambiente, 
abdômen globoso, RHA +, extremidades frias e mal 
perfundidas. Realizado exame cuja imagem se vê 
ao lado. 

De acordo o caso descrito, a conduta prioritária, 
nesse momento, será 
 

A) Drenagem torácica a esquerda.   

B) Nitroglicerina intravenosa.  

C) Dobutamina em infusão contínua.  

D) Metoprolol intravenoso.  
 

20. Uma das apresentações mais comuns da tuberculose extrapulmonar é na forma de derrame 
pleural (tuberculose pleural). Nesses casos, o líquido pleural apresenta características 
específicas. Com base nessa informação, analise as características apresentadas abaixo.  

 

I Presença de elevado número de bacilos. 

II Apresentar-se como exsudato linfocitário. 

III Elevação nos níveis de adenosina D-aminase (ADA). 

IV Apresentar-se como exsudato às custas de neutrófilos.  

Considerando os achados descritos, estão corretos:  

A) III e IV.   B) I e III.   C) I e II.  D) II e III.  
 
21. Jovem de 25 anos de idade, portador de asma brônquica e rinite alérgica, em uso irregular de 

corticóide inalatório (CI), a budesonida 200 mcg ao dia, vem se queixando de tosse e 
dispneia, com despertares noturnos  frequentes (2 x semana ), além  de ter  faltado ao 
trabalho  durante dois dias na semana, pelo mesmo motivo. A melhor conduta terapêutica 
para esse paciente é:  

A) dose baixa de corticóide inalatório e teofilina de liberação lenta.  

B) associar dose alta de beta-agonista de ação prolongada aos antileucotrienos.  

C) dose moderada ou alta de corticóide inalatório + beta-agonista de ação prolongada. 

D) associar corticóide oral em altas doses com beta-agonista de ação prolongada. 
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22. Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC) analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A resolução radiológica ocorre de maneira relativamente lenta, depois da recuperação 
clínica. 

II 
A tomografia computadorizada (TC) deve ser realizada o quanto antes, mesmo em 
pacientes jovens com infiltrado discreto, para a detecção de complicações , e na 
suspeita de embolia. 

III 
A radiografia de tórax deve ser repetida após seis semanas do início dos sintomas em 
fumantes com mais de 50 anos de idade e na persistência dos sintomas ou achados 
anormais no exame físico. 

IV O padrão radiológico pode ser usado para predizer com segurança o agente causal.  

Estão corretas as afirmativas 

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

 
23. A leishmaniose tegumentar americana ocorre em praticamente todos os países latino -

americanos. Caracteristicamente, a doença se apresenta com lesões cutâneas e mucosas. 

Sobre essa doença, é INCORRETO afirmar: 

A) a leishmaniose tegumentar difusa tem forte resposta imune celular e elevada produção de 
citocinas Th1. 

B) as formas mucosas podem aparecer precocemente, porém, geralmente surgem por 
períodos de 1 a 2 anos após o início da infecção.  

C) na cavidade oral, especialmente no palato, as lesões sāo úlcero -vegetantes. 

D) na leishmaniose disseminada, a acne é um diagnóstico diferencial.  
 
24. A hanseníase continua sendo uma doença de alta prevalência no Brasil, o que atesta os 

baixos níveis socioeconômicos do nosso país. Sobre essa doença é correto afirmar:  

A) a transmissão da hanseníase se dá exclusivamente por via respiratória.  

B) a lepra de lúcio ou lepra bonita encontra-se no polo multibacilar. 

C) na hanseníase tuberculóide, o comprometimento neural normalmente é intenso e tardio. 

D) na hanseníase virchowiana, a baciloscopia das lesões é negativa.  
 
25. A escabiose é uma doença pruriginosa de muito fácil contágio. Os achado sobre essa  

doença demonstram o seguinte: 

A) a sarna de “gente limpa” se caracteriza por quadro clínico mais exuberante com muitas 
lesões. 

B) as lesões se distribuem especialmente nas áreas descobertas pela roupa, como 
extremidades. 

C) em lactentes, as loções de permetrina a 5% e de enxofre precipitado 5 -10% são 
alternativas terapêuticas. 

D) a escabiose é causada pelo sarcoptes scabiei var hominis, agente também implicado na 
escabiose de animais como porcos, caprinos, cães e outros.  

 
26. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica com espectro variável, desde formas 

oligossintomáticas até a síndrome completa ou calazar propriamente dito, a depender da 
interação parasito-hospedeiro. Assim, o diagnóstico torna-se dificultado diante das várias 
formas de apresentação, o que exige exames complementares para ajudar na sua definição. 
Como resultado dos exames a serem solicitados em um caso de leishmaniose visceral, 
espera-se encontrar: 

A) anemia hipocrômica e microcítica, leucopenia com neutropenia, plaquetopenia e 
ultrassonográfia sugestiva de hipertensão porta e fibrose periportal.  

B) anemina, plaquetopenia, marcante eosinofilia, hipoalbuminemia, elevação policlonal das 
globulinas e teste intradérmico de Montenegro positivo.  

C) anemia normocrômica e normocítica, leucopenia com neutropenia, linfocitose relativa, 
ausência de eosinófilos, plaquetopenia e inversão albumina/globulina.  

D) anemia, leucocitose, plaquetose, elevação das transaminases e fosfatase alcalina, 
inversão albumina/globulina e exame da gota espessa positiva.  
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27. O tétano é doença infecciosa causada pela ação de um dos componentes de uma exotoxina 
do Clostridium tetani sobre as células do sistema nervoso central, cujo diagnóstico deve ser 
formulado com base em um conjunto de elementos epidemiológicos e clínicos. Sobre essa 
doença, os achados demonstram o seguinte:  

A) são prováveis focos os ferimentos superficiais ou profundos, de qualquer natureza, que 
tenham estado em contato com poeira de rua ou terra.  

B) quanto maior o tempo de progressão, principalmente se maior que 48 horas, pior é o 
prognóstico e menor é a chance de sobrevivência.  

C) o trismo, a rigidez de nuca, a disfagia e a hipertonia da musculatura da mímica são 
achados definidores da forma localizada do tétano.  

D) na forma neonatal, quando se coloca a ponta do dedo na boca do bebê, observa-se 
comumente um aumento dos movimentos dos reflexos de sucção.  

 
28. Um jovem de 25 anos de idade é atendido na Unidade Básica de Saúde com queixas de febre 

vespertina e tosse produtiva há 1 mês. Perdeu 8 Kg em três meses . Apresenta-se consciente 
e orientado ao exame, palidez cutâneo mucosa ++/4, sem adenomegalias. Cavidade oral com 
candidíase. Ausculta pulmonar com roncos em 1/3 médio à direita. FC = 90 bpm, PA = 
120x80 mmHg. O médico solicita baciloscopia do escarro que é positiva e teste rápido para 
HIV que é reagente.  O manejo correto desse paciente prevê:  

A) orientação sobre a co-infecção HIV/ tuberculose e prescrição do RHZE.  

B) início da TARV conforme resultados da contagem de CD4 e carga viral.  

C) prescrição do RHZE e início da TARV com Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir.  

D) internação para investigar outras infecções oportunistas.  
 
29. Mulher de 23 anos de idade é atendida na UPA Cidade Esperança com queixas de disúria há 

4 dias. Há 2 dias, tem febre e hoje caiu no banheiro. Refere antecedente de dois episódios de 
infecção urinária no último ano para os quais usou norfloxacina e fosfomicina. Ao exame, 
consciente e orientada, temp = 39

o
C, FC=96bpm, PA= 100x70 mmHg, FR= 22 incursões/min. 

Exames: Hto 36%, leucócitos = 18.000/mm
3
, bast = 6%, seg =72%, plaquetas= 180.000/mm

3
; 

PCR = 96mg/L; sumário de urina: 100 leucócitos/campo, 20 hemácias/campo, nitrito positivo. 
Ao decidir sobre a terapia antimicrobiana, deve-se considerar: 

A) a ciprofloxacina e moxifloxacina têm o mesmo espectro de ação e são boas opções para o 
caso em questão, por disporem de apresentação intravenosa e oral.  

B) a cefalosporina de 3ª geração é bactericida, tem bom espectro para os uropatógenos, 
sendo o antibiótico empírico de escolha para o caso em questão. 

C) o imipenem é o antibiótico de escolha, tendo em vista a alta prevalência de resistência da 
E. coli às quinolonas e às cefalosporinas de 3ª geração.  

D) o meropenem é o antibiótico de escolha pela alta prevalência de E. coli (40%) produtora 
de ESBL em sepse urinária comunitária.  

 
30. Um senhor de 72 anos de idade, transplantado renal há 5 anos , é internado devido a quadro 

de febre e delirium há uma semana. A família vem percebendo declínio cognitivo progressivo 
no último mês. Usa tacrolimo e micofenolato e apresenta ausculta cardiopulmonar normal. 
Radiografia de tórax e ecocardiograma transesofágico sem alterações significativas. 
Tomografia computadorizada de crânio sem contraste normal. Hemocultura e urocultura 
negativas. Líquor com 8 células/mm

3
 (65% de mononucleares, 35% de polimorfonucleares), 

proteinorraquia de 120mg/dL e glicorraquia de 45mg/dL (glicemia de 120mg/dL). O patógeno 
mais provavelmente responsável pelo quadro descrito é o  

A) Herpes simples.   

B) Vírus BK.  

C) Mycobacterium tuberculosis.  

D) Cryptococcus neoformans.  
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31. Uma mulher de 25 anos de idade, com gestação no curso de 22 semanas, é atendida devido 
a quadro de hiperemese gravídica e rebaixamento do nível de consciência há 12 horas. Ela 
vinha em tratamento de diabetes gestacional com insulina regular. Ao exame, tinha uma 
pontuação de 7 na escala de coma de Glasgow, reflexos profundos hipoativos e simétricos, 
reflexos cutâneo-plantares flexores. Sua glicemia capilar inicial era de 100mg/dL. O quadro 
indica que é urgente a reposição de 

A) potássio.    C) tiamina. 

B) glicose.    D) sódio. 
 
32. Um homem de 64 anos de idade é atendido no pronto-socorro com quadro de hemiparesia à 

direita, reversível, que teve duração de 30 minutos. Ele é hipertenso e usa candesartana. Ao 
exame, apresentou pressão arterial de 140x90mmHg, pulso irregular com frequência cardíaca 
de 90bpm. O ecodoppler estimou uma estenose de 55% na carótida comum es querda. Seu 
eletrocardiograma apresentou o resultado mostrado na figura abaixo. 

 
De acordo com o caso descrito e considerando os resultados dos exames, a melhor opção 
terapêutica para a prevenção de AVC nesse paciente é  

A) anticoagulante oral.     C) antiagregante plaquetário. 

B) endarterectomia.    D) angioplastia endovascular.  
 
33. Uma mulher de 51 anos de idade, com diagnóstico de artrite reumatóide há dois anos, vai à 

consulta com queixa de fraqueza nos quatros membros iniciada há 1 mês. Refere uso  atual de 
metotrexato e hidroxicloroquina. Nega dormência e perda de controle de esfíncteres. Ao exame, 
apresenta força grau 3 em membros superiores e grau 4 em membros inferiores. Sinal do 
canivete nos quatro membros e reflexos cutâneo-plantares extensores. Não se detecta nível 
sensitivo. Nervos cranianos normais. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável é de  

A) miopatia medicamentosa.    C) mielopatia compressiva. 

B) polineuropatia carencial.    D) leucoencefalopatia subcortical.  
 
34. Frequentemente, nos deparamos com pessoas trazidas ao atendimento de urgência devido a 

tentativas de suicídio. Tão importante quanto a estabilização clínica do paciente será um 
adequado manejo do risco de suicídio, proporcionando prevenção de novas tentativas. Vários 
fatores de risco contribuem para um risco aumentado de suicídio. Ao se avaliar um paciente 
nessa situação, o fator que aponta para um maior risco de suicídio completo é:  

A) perda recente ou luto.   C) diagnóstico de doença terminal.  

B) história de tentativa prévia.  D) ausência de suporte familiar.  
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35. Os antidepressivos são medicações bastante utilizadas na prática clínica, com suas 
indicações indo muito além do tratamento de sintomas depressivos. No entanto, o uso de 
antidepressivos em monoterapia é inadequado no 

A) tratamento de depressão bipolar.    C) tratamento de estresse pós-traumático. 

B) controle de transtorno de pânico.    D) transtorno obsessivo compulsivo.  
 
36. O carbonato de lítio segue como uma ferramenta importante entre as opções disponíveis para 

o controle dos sintomas dos portadores de transtorno bipolar. Apesar disso, seu perfil de 
efeito colateral, tolerabilidade e interações medicamentosas impõem dificuldades ao seu uso 
na prática clínica. A conduta adequada frente a uma suspeita de intoxic ação pelo lítio, de 
natureza leve a moderada, é a  

A) restrição hídrica e uso de carvão ativado.  

B) suspensão da medicação e hidratação vigorosa.  

C) manutenção do lítio e hidratação vigorosa.  

D) restrição hídrica e uso de n-acetilcisteína. 
 
37. Paciente de 25 anos de idade vem trazido por familiares ao atendimento na UPA devido à 

desorganização do comportamento e agitação com heteroagressividade. Ao exame físico , 
apresenta frequência cardíaca aumentada, pressão arterial de 180 x 100 mmHg, inquiet o, 
com solilóquios, olhar perplexo e com discurso persecutório, repetindo várias vezes que não 
ficará preso, pois irão matá-lo caso isso aconteça. Os familiares informam que o paciente era 
previamente hígido, mas que está envolvido com drogas nos últimos 12 meses, inclusive 
tendo feito uso de crack ao longo do presente dia. Considerando que a agitaçã o e a alteração 
do comportamento são secundárias a uma intoxicação por crack, a medicação adequada para 
controle desses sintomas comportamentais apresentados no caso é  

A) o midazolam.    C) a clorpromazina. 

B) o haloperidol.    D) o naloxone. 
 
38. Marina, 28 anos de idade, procura o médico por apresentar, nos últimos 2 anos, quadro de 

artrite de pequenas e grandes articulações, com alguns períodos de remissão. N esse período, 
fez uso de vários medicamentos antinflamatórios com melhora parcial. Refere que , 2 anos 
antes do quadro, vinha observando mudança de cor nos dedos das mãos, que ficam brancos 
e roxos ao ter contato com água fria e que apareceu uma ferida dolo rosa na ponta de um dos 
dedos que demorou a cicatrizar. Recentemente, começou a apresentar tosse seca, 
palpitações e, principalmente, dispneia aos grandes esforços. Chama a atenção do médico 
um certo endurecimento da pele nos dedos das mãos, dispneia leve e, especialmente, 
estertores crepitantes bibasais à ausculta pulmonar. Baseado nesse quadro, o provável 
diagnóstico e os tipos de manifestações que poderiam justificar os últimos sintomas são, 
respectivamente: 

A) artrite reumatoide: doença intersticial pulmonar / hipertensão arterial pulmonar . 

B) polimiosite: derrame pleural / doença intersticial pulmonar . 

C) esclerose sistêmica: doença intersticial pulmonar / hipertensão arterial pulmonar .   

D) lúpus eritematoso sistêmico: derrame pleural / hipertensão arterial pulmonar. 
 
39. João, de 30 anos de idade, garçom, refere dor em região lombar de moderada intensidade, 

sem irradiação para membros inferiores e de início agudo após empurrar um sofá há 3 dias. 
Nega febre, emagrecimento ou qualquer outra queixa. Apresenta dor na região lombar aos 
movimentos de flexão/extensão com discreta limitação dos movimentos. O exame neurológico 
é normal. Nesse caso, a conduta indicada para esse paciente é 

A) recomendar repouso no leito por uma semana e prescrever analgésicos /corticosteroides. 

B) recomendar manter suas atividades conforme possível e prescrever analgésicos 
/antinflamatórios não esteroidais.  

C) realizar ressonância nuclear magnética para excluir uma possível hérnia discal lombar e 
prescrever analgesia. 

D) realizar radiografia simples de coluna lombar para excluir espondiloartrite ou fratura 
vertebral e prescrever analgesia. 
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40. Francisca, 68 anos de idade, tem osteoartrite de joelhos há 8 anos, queixa-se 
predominantemente do joelho direito, em especial após um dia de trabalho mais intenso em 
sua loja de roupas femininas. Avaliada pelo médico recentemente, iniciou tratamento há 3 
meses com sulfato de glicosamina 1,5g por dia, com certa melhora clínica. Porém, sem 
praticar qualquer atividade física, teve aumento de peso. Após uma viagem de férias, quando 
fez muita caminhada não habitual e subiu escadas, começou a apresentar dor em ambos os 
joelhos. A dor surgiu de forma mais intensa e localizada num ponto da face interna do joelho 
direito. Diante do exposto, a conduta clínica adequada a ser tomada neste caso é: 

A) antinflamatório não hormonal + calor local + solicitação de nova radiografia de joelhos + 
repouso relativo. 

B) analgésico + compressa de gelo + suspensão do sulfato de glicosamina por falta de 
resposta clínica + repouso relativo.  

C) analgésico e antinflamatório não hormonal + compressa de gelo + repouso relativo.  

D) antinflamatório não hormonal + calor local + solicitação de provas de atividade inflamatória 
na suspeita de artrite séptica + repouso relativo.  

 

41. A ciclofosfamida é uma medicação de primeira linha no tratamento da nefrite lúpica classe 4 
e existe relação do seu uso com efeitos adversos. Um distúrbio hidroeletrolítico e seu 
respectivo mecanismo fisiopatológico que podem decorrer do uso de ciclofosfamida é a  

A) hiponatremia devido à secreção inapropriada do ADH.  

B) hipernatremia devido à diabetes insipido central.  

C) hiperpotassemia por hipoaldosteronismo. 

D) hipocalemia por ação mineralocorticoide.  
 
42. Paciente, 37 anos de idade, transplantado renal doador falecido, no 4º mês pós transplante , 

apresenta dor em epigástrio e diarreia. Em concomitância ao quadro, apresentou elevação de 
transaminases e lesão renal aguda (creatinina basal = 0,6 mg/dL, para a c reatinina atual 1,5 
mg/dL).  O paciente recebeu rim com critérios expandidos e foi induzido com timoglobulina. 
Vinha em uso de prednisona, micofenolato mofetil e tacrolimus (com nível sérico 7,0 ng/ml). A 
provável hipótese diagnóstica para o caso é de  

A) efeito adverso do micofenolato.  

B) rotavírus. 

C) citomegalovirose. 

D) nível sérico de tacrolimus elevado.  
 

O quadro clínico descrito a seguir servirá de base para responder às questões 43 e 44. 
 

Um paciente de 45 anos de idade, doente renal crônico em estágio IV (clearance de 
creatinina estimado pelo CDK-EPI = 23 ml/min/1,73 m2), por doença renal policística 
autossômica dominante do adulto, vem para consulta com o nefrologista. Suas queixas se 
relacionam ao desenvolvimento de edema dos membros inferiores há 20 dias. A filha que o 
acompanha refere que o paciente manteve ingestão elevada de carnes vermelhas e de 
alimentos ricos em sal. Refere não ter conseguido realizar uma angiorressonância de 
artérias cerebrais, que foi solicitada previamente, e que aguarda o resultado de uma 
ultrassonografia dos rins e via urinárias. O paciente é hipertenso há pelo menos dez anos. 
Faz uso de enalapril 20 mg de 12/12 horas, nebivolol 5 mg/dia e furosemida 40 mg pela 
manhã, vitaminas do complexo B e ácido fólico.  Ao exame físico: PA = 145 x 95 mmHg, FC 
= 61 bpm, descorado +/4+, hidratado, afebril. Ausculta cardiorrespiratória sem alterações 
importantes. Edema dos membros inferiores +/4+ de tornozelos a joelhos. Apresentou os 
seguintes resultado nos exames laboratoriais: hemoglobina = 9,8 g/dL, hematócrito 27,5%, 
leucócitos 5600 /mm

3
, plaquetas 222.000/mm

3
, uréia = 96 mg/dL, creatinina = 2,95 mg/dl, 

sódio = 142 mEq/L, potássio = 5,2 mEq/L, fósforo = 5,9 mg/dL, cálcio = 9,8 mg/dL, PTHi = 
98 ng/dl, ácido úrico = 7,2 mg/dL, colesterol = 220 mg/dL, LDL = 130 mg/dL, triglicerídeos = 
154 mg/dL, saturação de transferrina 12%, ferritina 19 mg/dL e proteinúria de 24 horas = 
870 mg/24 horas. 
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43. No caso descrito, a conduta mais adequada para o manejo da hipertensão arterial e da 
proteinúria apresentadas pelo paciente é 

A) restrição do sal, aumento do uso de diurético de alça e prescrição de espironolactona.  

B) adequação dietética, associação de bloqueador do receptor de angiotensina e aumento do 
diurético de alça. 

C) adequação dietética, aumento do uso do diurético de alça e início de bloqueador do canal 
de cálcio. 

D) restrição de sal, aumento da dose do beta-bloqueador e prescrição de espironolactona.  
 
44. A respeito dos exames solicitados (a rotina de exames laboratoriais e dos exame s de imagem 

ainda sem resultados), deve-se considerar que, 

A) apesar da progressão da doença renal avançada, a ultrassonografia renal apresentará, 
provavelmente, rins de tamanho aumentados.  

B) por apresentar níveis críticos de anemia, a eritropoietina recombinante humana deverá ser 
associada ao tratamento. 

C) devido à presença hiperfosfatemia, um quelante de fósforo sintético (sevelamer) deverá 
ser iniciado para o paciente. 

D) caso haja histórico familiar de morte súbita, a angiorressonância de vasos ce rebrais ainda 
deverá ser realizada no paciente.  

 
45. Mulher de 32 anos de idade procura assistência por ganho de peso progressivo no último 

ano. Manteve dieta habitual ao longo desse ano e é sedentária. Nega uso crônico de qualquer 
medicamento. Ao exame, o médico percebe alopecia androgenética, pletora facial discreta, 
deposição centrípeta da massa gordurosa e estrias violáceas em abdome. Pelos achados 
observados no exame físico, o médico deverá solicitar  nesse momento:  

A) hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). 

B) cortisol basal após 1 mg de dexametasona.  

C) cortisol basal às 8 hs. 

D) tomografia de adrenais. 
 
46. Homem de 48 anos de idade, dialítico há aproximadamente 10 anos por doença renal 

policística, está em programação de transplante renal. Ele nega o antecedente de diabetes 
mellitus, mas o seu pai era diabético do tipo 2.  O risco de desenvolver diabetes mellitus após 
o transplante será maior quando o paciente vier a fazer uso de  

A) sulfametoxazol-trimetoprim. 

B) azatioprina.  

C) micofenolato mofetil.  

D) tacrolimus.  
 
47. Homem de 48 anos de idade, com história de diabetes mellitus tipo 2 há 5 anos , foi admitido 

na enfermaria com queixa de febre e tosse produtiva há 3 dias. Foi feito o diagnóstico de 
pneumonia de lobo inferior direito pela radiografia de tórax. Vinha em uso de metformina 850 
mg 2 vezes ao dia e sitagliptina 100 mg ao dia. Os exames solicitados na admissão 
mostravam glicose 224 mg/dL, HbA1C 8,4%, creatinina 1,2 mg/dL (CKD-EPI 71 mL/min/1.73 
m

2
). O paciente será mantido em dieta oral para diabéticos. O melhor esquema para manejo 

da hiperglicemia do paciente é utilizar  

A) sitagliptina e insulina regular conforme glicemia capilar.  

B) insulina regular conforme glicemia capilar.  

C) insulina no esquema basal-bolus.  

D) metformina e insulina regular conforme glicemia capilar.  
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48. 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 a morbimortalidade. Considerando essas informações, analise as 
assertivas abaixo. 

 

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

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

Estão corretas as assertivas  

A) II e IV.  B) II e III.  C) I e III.  D) I e IV. 
 
49. 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 laboratori ais normalmente 
encontradas na DHGNA: 

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

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

C) obesidade central, icterícia discreta, HAS e elevações de enzimas canaliculares (Gama -gT 
e fosfatase alcalina), além das aminotransferases.  

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

 
50. 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. 
Encontra-se assintomático. Ao exame físico, não apresenta estigmas de doença hepática 
crônica; pressão arterial de 150 x 100mmHg; IMC = 34 kg/m2; circunferência abdominal de 
111cm. Realizou os seguintes exames laboratoria is: Hb 16g/dL; HCT=48%; 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); saturação de transferrina = 28%; anti - HCV não reagente; HBsAg não 
reagente. As condutas a serem indicadas para esse paciente são: 

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. 

 
 
 

 


