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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 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. No inicio dos anos 80, Marshall e Warren isolaram, pela primeira vez, a bactéria Helicobacter 
pylori na mucosa gástrica, o que desencadeou profundas alterações em muitos princípios 
básicos da gastroenterologia. A infecção pela bactéria é considerada a pri ncipal causa de 
gastrite crônica ativa e desempenha importante papel na úlcera péptica, bem como na gênese 
do adenocarcinoma gástrico. O Quarto Consenso Brasileiro sobre Infecção pelo H.Pylori 
organizado pelo Núcleo Brasileiro para Estudo do H.Pylori e Microbiota, em 2017, reafirma 
que o exame histológico é o padrão ouro para o diagnóstico da infecção por essa bactéria. A 
recomendação do Consenso é de que para a pesquisa de H.Pylori pelo exame histológico, 
sejam feitas  

A) biópsias de 2 fragmentos de antro e 2 fragmentos de fundo gástrico. 

B) biópsias de 2 fragmentos de antro e 2 fragmentos de corpo gástrico . 

C) biópsias de 1 fragmento de antro e 1 fragmento de corpo gástrico . 

D) biópsias de 1 fragmento de antro e 1 fragmento de fundo gástrico . 

 

02. Em relação ao tratamento, a grande modificação estabelecida no Quarto Consenso Brasileiro 
de Infecção pelo H.Pylori foi a ampliação do tempo de duração do esquema tríplice anti - 
H.Pylori convencional (IBP + Amoxicilina + Claritromicina) de 7 para 14 dias.  Assim, um 
paciente que chega ao consultório de gastroenterologia, trazendo endoscopia digestiva alta 
que mostra gastrite erosiva de antro e pesquisa de H. pylori positiva, e relata ser alérgico à 
penicilina, terá como um dos esquemas propostos: 

A) IBP dose plena 12/12 horas; Claritromicina 500 mg 12/12 horas; Levofloxacino 500 mg 
24/24 horas; Duração do Tratamento:14 dias. 

B) IBP dose plena 12/12 horas; Tetraciclina 500 mg 12/12 horas ou Doxiciclina 100 mg 8/8 
horas; MetronidazoL 400 mg 8/8 horas; Subcitrato de bismuto coloidal 240 mg 12/12 horas ; 
Duração do Tratamento:14 dias. 

C) IBP dose plena 12/12 horas; Claritromicina 500 mg 12/12 horas; Levofloxacino 750 mg 
24/24 horas; Duração do Tratamento:14 dias 

D) IBP dose plena 12/12 horas; Furazolidona 200 mg 6/6 horas; Subcitrato de bismuto 
coloidal 240 mg 12/12 horas; Levofloxacino 500 mg 24/24 horas; Duração do 
Tratamento:14 dias. 

 

03. Os distúrbios funcionais gastrointestinais caracterizam -se por alterações nas interações no 
eixo “gut – brain” e têm alta prevalência nos ambulatórios de gastroenterologia. A avaliação 
dos pacientes com queixas sugestivas de doenças funcionais baseia -se no uso de critérios de 
diagnósticos específicos, designados como critérios de ROMA. O último critério apresentado 
pela Rome Foundation em maio 2016 denomina-se ROMA IV. Sendo assim, uma pessoa que 
apresenta endoscopia digestiva alta normal e quadro compatível com dispepsia funcional tem 
como um dos critérios diagnósticos 

A) vômitos persistentes.   C) plenitude pós-prandial. 

B) pirose retroesternal.    D) eructações frequentes. 
 

04. Síndrome do intestino irritável (SII) é um transtorno funcional de caráter crônico que acomete 
até 15% da população brasileira entre 15 e 65 anos, sendo mais prevalente em mulheres. A 
causa de SII não se encontra completamente esclarecida. Acredita -se que haja uma 
hipersensibilidade visceral, responsável pelos sintomas, que pode ser agravada pela ingestão 
de certos alimentos e precedidos de alterações psicossomáticas. Segundo o Consenso Roma 
IV, durante a avaliação de um paciente, deve-se suspeitar de SII quando ele referir dor 
abdominal recorrente, nos últimos 3 meses, no mínimo 1 vez por semana, tendo iniciado o 
quadro há 6 meses, associada à 

A) perda de peso involuntária.    C) anemia ferropriva inexplicada. 

B) diarreia mucossanguinolenta.   D) aumento do número de evacuações. 
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05. Paciente de 68 anos foi internado com pneumonia, tratada com o antibiótico Ceftriaxona, 

evoluindo com boa resposta. No sexto dia de internação, começou a apresentar cólicas 

abdominais e diarreia aquosa, com eliminação de muco, cerca de 8 evacuações/dia, al ém de 

febre, hiporexia e desidratação. Exame físico: lúcido, desidratado (2+/4+), eupneico. Abdome 

distendido, hipertimpânico, sem sinais de irritação peritoneal. Exames realizados: 

Hemograma com 12.700 leucócitos/mm³, HCT: 39%; Ureia: 62; creatinina: 0,9.  Raio X de 

abdome: discreta distensão dos cólons.  Coprocultura: negativa. O tratamento adequado para 

esse quadro é 

A) ciprofloxacina por via oral. 

B) metronidazol por via oral. 

C) ciprofloxacina por via intravenosa. 

D) metronidazol por via intravenosa. 
 

06. A esofagite eosinofílica (EoE) é uma enfermidade crônica e imunologicamente mediada do 

esôfago, caracterizada clinicamente por manifestações de disfunção esofagiana e 

histologicamente por inflamação predominantemente eosinofílica. Os sintomas podem varia r de 

acordo com a faixa etária do indivíduo. Em adultos, a manifestação clínica mais frequente é:  

A) regurgitação noturna. 

B) dor retroesternal. 

C) vômitos pós-alimentares. 

D) impactação alimentar. 

 

07. A doença do refluxo gastroesofágico frequentemente se apresenta com pirose e regurgitação, 

os chamados sintomas típicos. Porém, um subgrupo de pacientes apresenta um conjunto de 

sinais e sintomas que não estão relacionados diretamente ao dano esofágico. A esse 

conjunto dá-se o nome de manifestações extra esofágicas da doença do refluxo 

gastroesofágico. Uma paciente refere tosse crônica persistente que interfere na qualidade do 

seu sono, nos últimos 3 meses, inclusive com episódios de regurgitação noturna, sem outras 

queixas. Sua endoscopia digestiva alta é normal. Foi submetida à PHmetria que confirmou 

DRGE. Além de orientações sobre medidas comportamentais, deve ser prescrito  

A) IBP em dose plena, antes do jantar, por 12 semanas. 

B) IBP em dose dobrada, em jejum e antes do jantar, por 12 semanas. 

C) IBP em dose plena, em jejum, por 12 semanas. 

D) IBP em dose plena, em jejum e antes do jantar, por 12 semanas. 

 

08. Paciente de 25 anos procurou atendimento médico referindo disfagia intermitente para 

sólidos, nos útimos 6 meses. Nega perda de peso e sangramento digestivo. Nega fazer uso 

de antinflamatórios bem como ingestão de álcool. Refere ser não fumante. O clínico da sua 

unidade de saúde solicitou endoscopia digestiva alta , cujo laudo descreveu presença de anel 

de Schatzki, uma alteração que ocorre na junção entre o epitélio escamoso do esôfago e o 

epitélio colunar gástrico. A enfermidade mais prevalente associada ao surgimento do anel de 

Schatzki é 

A) anemia ferropriva.  

B) doença do refluxo gastroesofágico.  

C) esofagite eosinofílica.  

D) deficiência de vitamina B12. 
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09. Mulher de 46 anos portadora da síndrome de imunodeficiência adquirida, sem uso adequado 

de terapia antirretroviral, relatou ao seu infectologista que está com quadro de disfagia, há 3 

meses. Solicitou-se uma endoscopia digestiva alta (EDA) na qual observou-se, desde o 

esôfago proximal, a presença de várias placas aderidas ao órgão, de coloração 

esbranquiçada, confluentes e reversíveis à insuflação, recobrindo , circunferencialmente, 

cerca de 60% da mucosa, associadas a cer to edema e hiperemia, sem estenoses ou 

ulcerações, compatíveis com monilíase esofágica, sendo confirmada pelo exame 

anatomopatológico. Utilizando-se a classificação de Wilcox para graduação dos achados de 

monilíase esofágica, no laudo endoscópico, constará a classificação de monilíase 

A) Grau I. 

B) Grau III. 

C) Grau II.  

D) Grau IV. 

 

10. Paciente, 65 anos, deu entrada no serviço de emergência com quadro de hemorragia 

digestiva alta, clinicamente manifesta por hematêmese. Após realização das medidas de 

suporte, foi submetida à endoscopia digestiva alta, cujo laudo emitido descreveu, no antro 

gástrico, a presença de uma úlcera ovalada, com cerca de 5 mm de diâmetro, bordos 

edemaciados e fundo apresentando vaso visível com sangramento ativo em jato. De aco rdo 

com a graduação de Forrest, essa úlcera é do tipo  

A) Forrest Ia.  

B) Forrest Ib.  

C) Forrest IIa.  

D) Forrest IIb.  

 

11. Mulher, 25 anos, apresenta cólicas abominais e diarreia com muco e sangue, cerca de 10 

evacuações por dia, há 6 meses, acompanhada de anemia e perda de peso. Foi atendida num 

serviço de gastroenterologia que solicitou colonoscopia, sendo diagnosticada Retocolite 

Ulcerativa Idiopática (RCUI). O laudo do exame endoscópico descreveu uma colite extensa. A 

interpretação desse achado, conforme a Classificação de Montreal revisada, significa  

A) envolvimento limitado ao reto.  

B) envolvimento proximal à flexura esplênica. 

C) envolvimento que se estende até o sigmoide. 

D) envolvimento até a flexura esplênica. 

 

12. As pessoas portadoras de doença inflamatória intestinal, especialmente aquelas com RCUI, 

possuem maior risco de câncer colorretal. De acordo com o guideline da Sociedade 

Americana de Endoscopia Gastrointestinal (2015), esse risco pode ser aumentado quando há  

A) história pessoal de artropatia periférica tipo I e história familiar de pólipos adenomatosos.  

B) história pessoal de colangite esclerosante primária e história familiar de pólipos 
hiperplásicos. 

C) história pessoal de colangite esclerosante primária e história familiar de câncer colorretal.  

D) história pessoal de pioderma gangrenoso e história familiar de câncer colorretal.  
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13. Homem de 30 anos, negro, chega ao consultório médico relatando ser portador de 
constipação intestinal, desde a infância . Já foi devidamente investigado pela pediatria, na 
época do início do quadro, que descartou doenças orgânicas. Assustado por apresentar 
pequeno sangramento ao evacuar, foi avaliado pela proctologia que constatou pequena 
fissura anal, quando foi medicado havendo resolução do quadro. Mesmo assim, insiste que 
seu médico assistente lhe solicite uma colonoscopia. Relata que sua avó materna faleceu de 
câncer colorretal, aos 70 anos de idade. Nesse caso, levando-se em consideração o 
Guideline de Rastreio de Câncer Colorretal da Sociedade Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal (2017) o paciente deverá ser informado que pessoas com um parente de 
primeiro grau 

A) com diagnóstico de adenoma de cólon avançado com 2 cm, detectado aos  65 anos de 
idade, devem começar seu rastreio de câncer colorretal aos 50 anos de idade.  

B) com câncer colorretal diagnosticado aos 68 anos de idade devem iniciar seu rastreio de 
câncer colorretal quando atingirem idade 10 anos inferior à idade do familiar 
diagnosticado, isto é, aos 58 anos de idade. 

C) com histórico de câncer colorretal devem começar seu rastreio de câncer, aos 40 anos de 
idade, independente da idade do diagnóstico do seu parente.  

D) com histórico de câncer colorretal diagnosticado aos 65 anos de idade devem começar seu 
rastreio de câncer colorretal aos 50 anos de idade.  

 

14. A pancreatite crônica (PC) caracteriza-se, do ponto de vista anátomo-patológico, pela fibrose 
progressiva do parênquima glandular, inicialmente focal e, a seguir, difusa por todo o 
pâncreas. A II Diretriz Brasi leira de Pancreatite Crônica, publicada em parceria entre a 
Federação Brasileira de Gastroenterologia e a Sociedade Brasileira do Pâncreas em 2017, 
destaca que a PC, no Brasil, incide predominantemente em homens devido a ingestão 
alcóolica. Com base nesse documento, o sintoma clínico mais comumente relatado pelos 
pacientes é:  

A) icterícia.    C) esteatorreia.  

B) dor abdominal.   D) hemorragia digestiva. 

 

15. Pancreatite autoimune é uma entidade caracterizada por processo inflamatório, no qual há 

proeminente infiltrado linfocitário associado à fibrose do pâncreas, com disfunção orgânica. 

Embora não haja um marcador bioquímico específico, a combinação de alguns exames 

laboratoriais aumentam a sensibilidade para o diagnóstico. Neste caso, o que mais contribui 

para elucidar essa etiologia é 

A) p-ANCA.   B) anti- KLM1.  C) FAN.   D) IgG4.  

 

16. Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente na incidência da pancreatite aguda 
(PA), em muito justificada pelo aumento do consumo de álcool, um incremento nos casos de 
pancreatites biliares numa população cada vez mais obesa e idosa e uma  melhora dos 
métodos diagnósticos. Quanto à PA de origem biliar, a elevação de alguns marcadores 
bioquímicos sugerem essa etiologia. A pesquisa desses exames laboratoriais indica que  

A) a gama glutamil transpeptidase apresenta-se como o marcador bioquímico mais útil, sendo 
que, quando seus níveis encontram-se acima de 120 UI/L, demonstra um valor preditivo 
positivo entre 88-100% para determinar a origem biliar da pancreatite.  

B) a Fosfatase alcalina apresenta-se como o marcador bioquímico mais útil, sendo que, 
quando seus níveis encontram-se acima de 450 UI/L, demonstra um valor preditivo positivo 
entre 88-100% para determinar a origem biliar  da pancreatite. 

C) a ALT apresenta-se como o marcador bioquímico mais útil, sendo que, quando seus níveis 
encontram-se acima de 150 UI/L, demonstra um valor preditivo positivo entre 88-100% 
para determinar a origem biliar da pancreatite. 

D) a bilirrubina direta apresenta-se como o marcador bioquímico mais útil, sendo que, quando 
seus níveis encontram-se acima de 10 UI/L, demonstra um valor preditivo positivo entre 
88-100% para determinar a origem biliar da pancreatite.  
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17. A estrongiloidíase é uma doenca parasitária de distribuição mundial e de grande importância 

no Brasil. Embora o Strongyloides stercoralis  seja um helminto intestinal, a estrongiloidíase é 

uma infecção sistêmica, podendo acometer, além do trato gastrointestinal, os pulmões, 

sistema nervoso central, fígado e vias biliares, pâncreas, trato genitourinário e pele. Na 

maioria dos casos, seu curso é assintomático, crônico e benigno. Por motivos ainda não 

muito bem compreendidos, a infecção pelo Strongyloides stercoralis  pode resultar em doença 

severa e disseminada, especialmente em pessoas imunocomprometidas. Quanto ao 

tratamento, o medicamento indicado, por ser mais eficaz e mais bem tolerado, é 

A) Albendazol. 

B) Ivermectina. 

C) Tiabendazol. 

D) Mebendazol. 
 

18. Uma paciente de 22 anos procura o serviço de urgência médica devido ao quadro de diarreia 

iniciada há 24 horas, cujas fezes são aquosas, de odor fétido e com presença de pus e 

sangue. A paciente apresenta febre e vômitos constantes, o que a impede de ingeri r liquidos. 

Está letárgica e chegou amparada por familiares. A conduta apropriada para essa paciente é  

A) prescrever hidratação venosa, solicitar exames laboratoriais de urgência e iniciar 
antibiótico (quinolona). 

B) orientar restrinção alimentar, iniciar antibióticos(quinolona), anti-diarréicos, anti-eméticos e 
analgésicos. 

C) prescrever dieta líquida abundante, antiparasitários, antidiarréicos e soro de reidratação 
oral. 

D) orientar dieta, explicar natureza auto-limitada do processo e prescrever hidratação venosa 
e antieméticos. 

 

19. A diarreia aguda é uma doença que se caracteriza pelo aumento da quantidade e freq uência 

das evacuações e diminuição da consistência das fezes, apresentando, algumas vezes, muco 

e sangue (disenteria) e dura menos de 2 semanas. Existem quatro mecanismos 

fisiopatológicos básicos de diarreia: o osmótico, o secretor, o inflamatório e o de alteração da 

motilidade. Em algumas situações, os mecanismos sobrepõem-se entre si. A diarreia 

secretora é determinada por absorção diminuída de íons e água ou secreção ativa deles. São 

causas de diarreia secretora: 

A) Infecção por Staphylococus aureus e uso sulfato de magnésio. 

B) carcinoma papilífero de tireoide e uso de sulfato ferroso . 

C) tumor carcinóide e uso de loperamida. 

D) infecção por Rotavírus e uso de Colchicina. 

 

20. No Brasil, o adenocarcinoma gástrico é o quinto câncer mais frequente, sendo nos homens o 

terceiro mais frequente e o quinto entre as mulheres.  Apesar de a etiologia ser 

desconhecida, há fatores hereditários e não hereditários claramente associados ao 

aparecimento e desenvolvimento dessa neoplasia. São fatores de risco para o câncer 

gástrico: 

A) uso crônico de inibidores de bomba de prótons e anemia ferropriva.  

B) infecção gástrica pelo Helicobacter pylori e consumo de álcool. 

C) uso crônico de antinflamatório não hormonal e tabagismo. 

D) infecção gástrica pelo Helicobacter pylori e idade avançada. 
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21. A Sociedade Japonesa para Pesquisa de Câncer Gástrico definiu, em 1962, o Câncer 

Gástrico Precoce (CGP) como aquele cuja profundidade de invasão está limitada à mucosa 

ou submucosa, independentemente da presença de metástases linfonodais ou tamanho da 

lesão. De acordo com a Classificação da Sociedade Japonesa de Endoscopia 

Gastroenterológica, um câncer gástrico precoce IIa é do tipo  

A) superficial plano. 

B) polipoide. 

C) superficial elevado. 

D) superficial deprimido. 

 

22. O esôfago de Barrett (EB) é definido pela presença de mucosa colunar no esôfago distal, 

visível à endoscopia digestiva alta, de qualquer extensão, com biópsia demonstrando 

metaplasia intestinal especializada, caracterizada pela presença de células caliciformes. 

Embora o EB seja mais comum em indivíduos com doença do refluxo gastroesofágico 

(DRGE), estima-se que quase 4% da população brasileira com mais de 50 anos e sem 

sintomas possua o EB, sendo este um fator de risco para câncer de esôfago. Pacientes com o 

diagnóstico de EB, associado ou não à displasia, têm indicação de acompanhamento por 

endoscopia digestiva e realização de biópsias seriadas  

A) a cada três anos, nos casos de EB sem displasia, após repetição do diagnóstico em um 
ano.  

B) a cada dois anos, nos casos de EB associado à displasia de baixo grau.  

C) a cada seis meses, nos casos de EB associado à displasia de alto grau.  

D) a cada dois anos, nos casos de EB sem displasia, após repetição do diagnóstico em um 
ano.  

 

23. A Doença Celíaca (DC) é uma enteropatia crônica do intestino delgado, de caráter 

autoimune, desencadeada pela exposição ao glúten em indivíduos geneticamente 

predispostos. Há relatos de uma série doenças malignas associadas à DC. O risco dessas 

manifestações está associado com a inobservância à dieta isenta de glúten e com o 

diagnóstico tardio. É neoplasia maligna associada a essa patologia  

A) adenocarcinoma de esôfago. 

B) colangiocarcinoma intra-hepático. 

C) carcinoma escamoso do esôfago. 

D) adenocarcinoma de orofaringe. 

 

24. Uma paciente de 30 anos, transplantada renal há 5 anos e em uso de imunossupressores, foi 

internada no serviço de gastroenterologia para investigação de dia rreia crônica, e 

emagrecimento, com início há 2 meses. Recebeu tratamento antiparasitário, foi tratada com 

antibióticos e probióticos sem boa resposta. Seu estado geral é bom e o exame do abdome 

mostra leve distensão e dor à palpação difusa em flanco direi to, sem irritação peritoneal. A 

equipe passou a suspeitar de tuberculose intestinal. Nesse caso, o exame que melhor definirá 

o diagnóstico é  

A) pesquisa de BAAR nas fezes.  

B) derivado proteico purificado (PPD).  

C) tomografia de abdome com contraste.  

D) colonoscopia com biópsias. 
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25. Doença Celíaca (DC) é uma doença caracterizada por intolerância à ingestão de glúten, em 
indivíduos geneticamente predispostos. As manifestações clínicas da DC variam desde 
pacientes assintomáticos até formas graves de síndromes má absortivas, podendo envolver 
múltiplos sistemas e aumentar o risco de algumas neoplasias. O diagnóstico da DC, muitas 
vezes, exige alto grau de suspeita. Não há um único teste para esse diagnóstico, que é 
firmado após a associação de dados clínicos e laboratoriais. O primeiro passo no diagnóstico 
pode ser um teste sorológico com os anticorpos anti-transglutaminase tecidual ou 
antiendomísio. Se a sorologia for positiva, faz-se necessária biópsia duodenal para 
confirmação diagnóstica. No entanto, em algumas situações, o médico pode se deparar com 
exames sorológicos falso negativos. É condição que favorece a interpretação laboratorial 
duvidosa dessas sorologias 

A) deficiência de IgM. 

B) deficiência de IgG. 

C) deficiência de IgG4. 

D) deficiência de IgA. 

 

26. O adenocarcinoma de pâncreas corresponde a 90% das neoplasias pancreáticas e, devido à 

inexistência  de sinais e sintomas típicos, a maioria dos pacientes com essa neoplasia são 

diagnosticados tardiamente no curso da doença. Entre os fatores de risco para o câncer de 

pâncreas, o mais importante é 

A) história familiar. 

B) alcoolismo. 

C) dieta rica em sódio. 

D) pancreatite biliar. 

 

27. Uma paciente apresenta suspeita diagnóstica de câncer de  pâncreas, porém a tomografia 

computadorizada de abdome não evidenciou massa nessa localização. Seu médico, no 

entanto, decide prosseguir a investigação. O exame que deve  ser solicitado, por ter 

sensibilidade superior no diagnóstico de tumores de pâncreas pequenos , é 

A) endoscopia digestiva alta. 

B) ressonância nuclear magnética. 

C) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.  

D) ultrassonografia endoscópica. 
 
28. A litíase biliar representa um considerável problema de saúde nos países industrializados 

ocidentais. Nesses países, mais de 50% dos cálculos biliares são de colesterol. A respeito 

dessa patologia, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
Os principais fatores de risco incluem idade acima de 50 anos, gênero feminino, 
predisposição genética, obesidade e síndrome metabólica.  

II 
Em aproximadamente 80% dos casos, é sintomática, estando a cólica biliar quase 
sempre presente, em geral irradiando para a escápula ou ombro direitos. 

III 
As complicações que necessitam de tratamento são colecistite aguda, coledocolitíase, 
icterícia obstrutiva, colangite e pancreatite.  

IV 
A ressonância nuclear magnética é o exame de escolha para o diagnóstico dessa 
patologia. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
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29. O vírus da hepatite A é um vírus de RNA que é transmitido pela via fecal -oral, através da 

ingestão de alimentos ou líquidos contaminados. Portanto, a infecção é mais frequente em 

áreas com recursos sanitários insuficientes e práticas de higiene inadequadas. No 

diagnóstico sorológico dessa infecção, observa-se que 

A) o anti-HAV IgM persiste enquanto durarem os  sinais e sintomas.  

B) o Anti-HAV IgG não é detectado no sangue do paciente após sua recuperação clínica.  

C) a detecção do vírus nas fezes, por microscopia eletrônica, é o exame mais seguro e de 
escolha para o diagnóstico do quadro agudo.  

D) a presença do Anti-HAV IgG em paciente com um quadro de hepatite aguda indica  que 
essa doença não é hepatite A. 

 

30. A hepatite E é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite E (VHE) de distribuição 

mundial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem anualmente 20 

milhões de casos de infecções por VHE no mundo com 70.000 mortes por ano. A respeito 

dessa hepatite, sabe-se que 

A) é responsável por mais de 50% dos casos de hepatite aguda viral nos países onde é ela é 
endêmica. 

B) é transmitida através da via sexual, vertical (mãe para o filho) e por compartilhamento de 
objetos perfuro-cortantes. 

C) tem prognóstico ruim e, portanto, necessita de tratamento específico com análogo de 
nucleotídeo, especialmente em gestantes.  

D) tem diagnóstico estabelecido pela presença do HVE DNA por PCR, na fase aguda, e pela 
Anti-HVE IgG para determinar contato prévio.  

 

31. Homem de 35 anos de idade procura atendimento médico porque escutou no rádio 

informações sobre a hepatite B e deseja saber se tem a infecção. Não tem cartão de vacina e 

desconhece seu passado vacinal. O médico então lhe solicita a sorologia específica que 

apresenta o seguinte resultado: Anti-HBC IgM (-); Anti-HBC IgG (+); HBsAg (-); Anti-HBs (-). 

Ao analisar esses resultados, o médico informa ao paciente que  

A) se trata de soroconversão por vacinação prévia para a hepatite B. 

B) se trata de um erro laboratorial, pois inexiste esse padrão sorológico.  

C) ele pode ter tido contato com o vírus da hepatite B e ter se curado espontaneamente.  

D) ele está no período de janela imunológica e deverá ser seguido por seis meses.  
 

32. Mulher, 32 anos de idade, manicura, natural e procedente de Parintins/AM, procura a unidade 

de pronto atendimento por apresentar quadro de prostração, hiporexia e colúria. Ao exame 

físico, apresenta-se ictérica (++/4+), corada, hipohidratada (+/4+), afebril, orientada, sem 

flapping. Não tem visceromegalias e/ou ascite. Os exames laboratoriais demonstram: AST= 

1224 UI; ALT = 1604UI; BT = 14 (BD = 12; BI = 2); TAP = 89%. A paciente é internada e, ao 

avaliar o resultado da sua sorologia, a hipótese diagnóst ica é de uma hepatite com 

coinfecção pelo VHD. A sorologia que permitiu esse diagnóstico foi  

A) HBsAg (-), anti-HBC IgM (-), anti-HBC IgG (+), anti-HBs (+), anti-HDV IgM (+), Anti-HDV 
IgG (-). 

B) HBsAg (+), anti-HBC IgM (+), anti-HBC IgG (-), anti-HBs (-), anti-HDV IgM (+), anti-HDV 
IgG (-). 

C) HBsAg (+), anti-HBC IgM (-), anti HBC IgG (+), anti-HBs (-), anti-HDV IgM (-), anti-HDV 
IgG (+). 

D) HBsAg (-), anti-HBc IgM (+), anti-HBc IgG (-), anti-HBs (-), anti-HDV IgM (-), anti-HDV IgG (+). 
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33. As atuais alternativas terapêuticas para o tratamento da hepatite C, com registro no Brasil e 

incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), apresentam alta efetividade terapêutica. O 

tratamento da hepatite C está indicado na presença da infecção aguda ou crônica pelo HCV, 

independentemente do estadiamento da fibrose hepática. No entanto, é fundamental saber se 

o paciente tem fibrose avançada (F3) ou cirrose (F4), pois a confirmação desse diagnóstico 

poderá afetar a condução clínica do paciente e o esquema de tratamento proposto. De acordo 

com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para hepatite C e com as coinfecções do 

Ministério da Saúde, publicados neste ano, os métodos APRI e FIB4 devem ser 

preferencialmente indicados para definir o estadiamento da doença hepática, devido à maior 

praticidade e disponibilidade da utilização. Os parâmetros laboratoriais utilizados para o 

cálculo desses métodos são 

A) AST, ALT e contagem de plaquetas.  

B) bilirrubinas, creatinina e INR. 

C) AST, ALT e INR. 

D) albumina, bilirrubinas e contagem de plaquetas.  

 

34. Diversos vírus podem acometer o fígado no contexto de uma infecção sistêmica, provocando 

hepatites de intensidade variável. O vírus que pode causar hepatite grave, mesmo em 

imunocompetentes, é o 

A) herpes vírus. 

B) vírus da Dengue. 

C) adenovírus. 

D) vírus Epstein-Barr. 

 

35. Uma gama considerável de medicamentos causa lesões hepáticas de vários tipos. Vários dos 

medicamentos com eficácia comprovada foram retirados do mercado por causa do 

reconhecimento de lesão hepática severa. A doença hepática induzida por drogas é 

indistinguível, clinicamente e até histologicamente, da lesão por outras causas. A lesão que 

ocorre de forma rara, dependente do hospedeiro e independente da dose é denominada de 

reação 

A) de hipersensibilidade. 

B) idiossincrática. 

C) anafilática. 

D) de toxicidade. 

 

36. Constituindo grande problema de Saúde Pública, a esquistossomose está associada à 

pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico que gera a necessidade de utilização de 

águas naturais contaminadas para o exercício da agricultura, trabalho doméstico e lazer. No 

Brasil, não houve sucesso na interrupção da transmissão, tampouco na redução da 

prevalência a um nível inferior a 5,0%. Na Região Nordeste, concentram-se as prevalências 

mais elevadas. Fatores biológicos, sociais, políticos e culturais têm contribuído para a 

formação de quadros endêmicos específicos. O quadro laboratorial da forma hepatoesplênica 

da esquistossomose, apresenta 

A) elevação das enzimas hepáticas na fase de necrose hepatocelular.  

B) alteração nas provas de função hepática – albumina, bilirrubinas e INR. 

C) sorologia positiva, independente de infecção aguda ou prévia.  

D) detecção do antígeno do parasito no sangue. 
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37. Homem, 55 anos de idade, caminhoneiro, apresenta-se na unidade de pronto atendimento 

com quadro de icterícia de início súbito. Nega febre e dor abdominal.  Refere ingesta 

alcoólica de cerca de 60g/dia, quando está de folga, há cerca de 30 anos. Ao exame físico, 

encontra-se lúcido, orientado, com icterícia (+++/4+), sem flapping, mas com ascite discreta. 

A avaliação laboratorial demonstra:  

AST = 458 UI; ALT = 203UI; GGT = 489UI; Bilirrubina total = 26mg/dL; TAP = 50% (INR = 
1,5); Anti-HAV IgM = não reagente; Anti-HAV IgG = reagente; Anti-HBC IgM = não reagente; 
Anti-HBC IgG = reagente; HBsAg = não reagente; Anti-HBS = reagente; Anti-HCV = não 
reagente. A ultrassonografia de abdome evidencia fígado heterogêneo, tamanho reduzido e 
contornos irregulares; vias biliares sem alterações e presença de líquido livre na cavidade em 
pequena quantidade. A principal hipótese para esse paciente é  

A) hepatite alcoólica. 

B) hepatite B aguda. 

C) hepatite A aguda com recrudescente.  

D) hepatite B crônica com reativação da doença. 
 

 
38. A hepatite auto-imune é um grupo heterogêneo de distúrbios inflamatórios hepáticos crônicos 

identificados pela presença de autoanticorpos e achados histopatológicos característicos. O 

cenário que melhor descreve um quadro de hepatite auto-imune é 

A) hepatite de interface, hipergamaglobulinemia e antimúsculo liso positivo.  

B) hepatite de interface, hepatócitos em “vidro fosco” e Anti -DNA positivo. 

C) ductopenia interlobular, sexo feminino e anticorpo antimitocondrial positivo.  

D) inflamação centrolobular, corpúsculos hialinos de Mallory e FAN positivo.  

 

39. Nos estágios iniciais, pacientes com doença hepática decorrente do consumo abusivo do 

álcool exibem sinais sutis e, geralmente, ausência de achados físicos anormais. Em geral, 

somente depois do desenvolvimento de doença hepática avançada, os estigmas de 

hepatopatia crônica se tornam aparentes. Na suspeita de doença hepática alcóolica, as 

alterações laboratoriais altamente sugestivas dessa etiologia incluem  

A) elevação de AST e ALT; hipoalbuminemia e pancitopenia.  

B) elevação de gama-GT; AST/ALT > 2, e VCM>100. 

C) inversão albumina-globulina; elevação de gama-GT , e AST>ALT. 

D) hiperbilirrubinemia; ALT/AST >3, e elevação de enzimas canaliculares.  

 

40. Mulher de 45 anos de idade procura atendimento médico por estar apresentando prurido 

cutâneo há várias semanas, associada à fadiga intensa. Ao exame físico, observam -se 

xantelasmas e lesões cutâneas atribuídas às escoriações causadas pelo ato de coçar. Já traz 

exames laboratoriais que demonstram: HGB = 12mg/dL; HCT = 37%; Leucograma = 

5500/mm³ - 4% de eosinófilos; Plaquetas = 190.000/mm³; Glicemia = 90mg/dL; Colesterol 

total = 287mg/dL; HDL = 40mg/dL; AST = 52 UI; ALT = 67UI; Gama-GT = 354UI; Fosfatase 

alcalina = 467UI; BT = 2,0 mg/dL; BD = 1,5mg/dL; TAP = 80%; Albumina = 3,5mg/dL. Diante 

da principal hipótese diagnóstica, o primeiro exame a ser solicitado é  

A) anticorpo anti-mitocôndria. 

B) P-ANCA. 

C) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.  

D) biópsia hepática. 
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41. Mulher de 45 anos de idade, portadora de colangite biliar primária avançada, em consulta 

médica de rotina, queixa-se de piora da visão noturna, além do surgimento de equimoses na 

pele que são evidentes ao exame físico. Não tem ascite, edema em membros infe riores ou 

flapping. Baseado nessas queixas, a principal recomendação para essa paciente é a  

A) suplementação de tiamina. 

B) suplementação de vitamina C. 

C) suplementação de vitaminas lipossolúveis.  

D) suplementação de vitamina B12. 

 

42. Um homem de 50 anos de idade procura atendimento médico porque deseja ser investigado 

para hemocromatose hereditária, pois seu primo foi diagnosticado recentemente com cirrose 

por hemocromatose. Queixa-se de perda da libido e dificuldade em ter ereção. Já traz 

resultado de exames realizados por conta própria, que demonstram: Ferritina = 850 ng/dL 

(VR: 30 – 323 ng/dL); saturação da transferrina = 35%; Ferro sérico = 140 mcg/dL (VR: 50 – 

150 mcg/dL); USG do abdome: esteatose hepática de grau moderado. A conduta indic ada 

para esse paciente é informá-lo de que 

A) tem, provavelmente, a hemocromatose e solicitar o teste genético.  

B) não tem hemocromatose e investigar a doença hepática gordurosa.  

C) tem hemocromatose e já indicar flebotomias, enquanto aguarda o resultado do teste 
genético. 

D) não tem hemocromatose, mas encaminhá-lo para flebotomia devido à hiperferritinemia e 
às queixas sexuais. 

 
43. Uma mulher de 65 anos de idade com diagnóstico de hepatite C crônica apresenta-se com 

edema em membros inferiores e púrpuras palpáveis  que coalescem e formam placas em 

algumas áreas. O exame a ser solicitado para investigação desse quadro é  

A) fator reumatóide. 

B) anticorpo anti-nuclear (FAN). 

C) anticorpo antineutrofílico citoplasmático (ANCA).  

D) crioglobulina sérica. 

 

44. A gastropatia hipertensiva portal (GHP) é uma complicação da síndrome da hipertensão 

portal e se caracteriza por alterações microscópicas na mucosa gástrica associada à ectasia 

vascular da mucosa e submucosa gástrica, sem alterações histológicas significativ as de 

inflamação. Acerca dessa complicação, considere as seguintes afirmativas:  
 

I A presença de cirrose é necessária para o diagnóstico da gastropatia hipertensiva.  

II 
A presença do padrão em mosaico (tipo “pele de cobra”) é característica  da forma 
grave. 

III 
O diagnóstico é dado por endoscopia digestiva alta com a observação de lesões 
características na mucosa. 

IV 
Os pacientes com GHP grave são mais propensos a apresentarem sangramento 
crônico e anemia do que os com GHP leve a moderada.  

 

Estão corretas as afirmativas  

A) III e IV. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I e II. 

 



 

12 Residência Médica  Seleção 2020  Endoscopia Digestiva  Hepatologia    Não existe grandeza onde não há simplicidade, 

bondade e verdade. 

45. Paciente de 35 anos de idade, sexo masculino, em uso de paracetamol 750mg de 3/3h, há 5 

dias, para uma provável dengue, é admitido no pronto-socorro com quadro de icterícia, 

hipotensão e confusão mental. Considerando a principal hipótese diagnóstica para o caso, a 

terapêutica inicial a ser instituída é a 

A) administração de corticoide.     C) administração de N-acetilcisteína. 

B) indicação de hemodiálise.     D) indicação de plasmaférese. 

 

46. Mulher de 50 anos de idade, portadora de cirrose hepática pelo vírus da hepatite C, chega ao 

hospital após dois episódios de hematêmese. À admissão, apresentava PA  = 90 x 40mmHg; 

FC = 120bpm; sudorese e agitação. As primeiras medidas a serem tomadas são 

A) lavagem por SNG com solução fisiológica gelada; administração de inibidor de bomba de 
prótons endovenoso; acionar o endoscopista.  

B) estabilização hemodinâmica; administração de vasopressor endovenoso; ac ionar o 
endoscopista. 

C) endoscopia digestiva alta imediatamente, sem lavagem gástrica prévia, com ligadura de 
varizes, se necessário. 

D) passagem de balão de Sengstaken Blakemore, inibidor de bomba de prótons e acionar o 
endoscopista. 

 

47. Homem, 60 anos de idade, portador de cirrose hepática por etanol, deu entrada no pronto 

socorro com queixa de episódios de melena há cerca de 3 dias. Encontrava-se orientado, 

hemodinamicamente estável e com discreta ascite. Foram realizados exames que permitiram 

classificá-lo como CHILD B, além de demonstrar que apresentava anemia (HGB = 7g/dL), 

leucocitose (13.500/mm³) e discreta plaquetopenia (135.000/mm³). O paciente foi, então, 

submetido a uma endoscopia digestiva alta que evidenciou presença de 3 cordões varicosos 

azulados, tortuosos, sendo 2 de médio e 1 de grosso calibre. Nesse cordão varicoso, 

observaram-se pontos hematocísticos. Considerando o consenso de Baveno VI na condução 

do caso, está indicado o uso de 

A) terlipressina, somastotatina ou octreotide, que deverá ser iniciado após a realização da 
endoscopia digestiva e suspenso caso seja realizada a ligadura elástica das varizes 
esofágicas. 

B) terlipressina, somastotatina ou octreotide, que deverá ser iniciado após a realização da 
endoscopia digestiva alta, sendo mantido um desses medicamentos por pelo menos três 
dias após o início do tratamento.  

C) betabloqueadores não seletivos (propanol ou nadolol) associados à ligadura elástica das 
varizes esofágicas, e, caso o paciente apresente contraindicação ao uso dos 
betabloqueadores, deverá ser realizada apenas a ligadura das varizes esofágicas.  

D) antibioticoprofilaxia nas primeiras vinte e quatro horas da admissão, sendo a droga de 
escolha a ceftriaxona 1,0 g/24 h intravenosa, além da ligadura elástica das variz es 
esofágicas. 

 
48. Mulher, 56 anos, previamente hígida e sem antecedentes conhecidos de hepatopatia crônica, 

procura atendimento médico com queixa de febre e aumento acentuado do volume abdominal. 
Ao exame físico, observa-se a presença de ascite volumosa, sem outras alterações. Exames 
laboratoriais e uma paracentese diagnóstica são realizados,  e a análise do líquido ascítico 
mostra: 890 células, sendo 80% de mononucleares; proteínas totais = 6,5 mg/dL; além de um 
gradiente de albumina soro/ascite (GASA) igual a 0,5. O cenário mais provável a ser 
encontrado, quando da realização de exames de imagem , é 

A) falência de ventrículo direito no  ecocardiograma. 

B) espessamento peritoneal com pontos esbranquiçados na superfície intestinal, sugestivos 
de necrose caseosa. 

C) trombose de veias hepáticas e hipertensão portal pós-sinusoidal. 

D) múltiplos implantes peritoneais e linfadenomegalia retroaórtica na tomografia de abdome.  
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49. Paciente de 59 anos de idade, transplantado hepático há 2 anos, em virtude de cirrose 

hepática pelo VHC e carcinoma hepatocelular, evolui bem clinicamente, desde o transplante, 

em uso de tacrolimo. Em consulta de rotina, observam-se elevação das aminotransferases, 

cerca de 3 vezes o limite superior da normalidade, além de discretas elevações nos níveis de 

fosfatase alcalina e gama-GT. Algumas semanas depois, desenvolve icterícia e prurido. Foi , 

então, submetido a uma biópsia hepática que evidenciou atrofia importante dos ductos 

biliares, o que é bastante sugestivo de 

A) infecção por citomegalovírus. 

B) hepatotoxicidade pelo tacrolimo. 

C) rejeição ao fígado transplantado.  

D) recidiva do hepatocarcinoma.  
 

50. A doença de Wilson é uma afecção autossômica recessiva, cuja prevalência estimada é de 

uma em cada 40.000 pessoas, e decorre da mutação do gene ATP 7B localizado no 

cromossomo 13. Tal mutação leva à redução na excreção de cobre pelas vias biliares e de 

sua incorporação à ceruloplasmina, uma glicoproteína que transporta esse metal pelo 

organismo. Como consequência, o cobre se acumula em diversos tecidos como fígado, 

sistema nervoso central, córneas e rins e gera lesões hepatocelulares cirrotizantes, 

demência, distúrbios neuropsiquiátricos, alterações de função renal e cardíaca. O tratamento 

precoce evita graves complicações, mas, em alguns casos, o transplante hepático deve ser 

indicado. A indicação de transplante hepático na doença de Wilson deve ocorrer quando o 

paciente apresenta 

A) cirrose hepática. 

B) manifestações neuropsiquiátricas graves.  

C) hepatite fulminante-símile. 

D) o diagnóstico da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


