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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6

conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos



UFG/CS                                                                                  PREFEITURA DE GOIÂNIA                                         CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 21 
a 24.

Um homem de 62 anos, com antecedente de 20 anos de eti-
lismo, é admitido no hospital com diarreia grave. Desde que 
ficou desempregado em 2008, tem vivido nas ruas sem re-
ceber benefícios sociais. Ao exame, ele estava magro e exa-
lava um odor fétido, parecia estar alerta, mas era incapaz de 
fornecer seus antecedentes pessoais de forma coerente. O 
exame neurológico era normal, apesar de estarem reduzidos 
todos os reflexos profundos das extremidades. Apresentava 
lesões hipercrômicas descamativas em extremidades distais
de membros inferiores, conforme figura 1.

Figura 1

Figura 1 – Lesões hipercrômicas descamativas em extremidade dis-
tal das pernas. (BMJ 2010; 341 : c3511).

Uma semana após a admissão, quando questionado sobre 
como havia passado os últimos dias, ele respondeu sem 
hesitação: “Voltei de negócios ontem. Eu estou indo jogar 
tênis com um cliente de hoje”. Quando perguntado 10 mi-
nutos mais tarde, ele respondeu: “Eu estava em casa”. 
Foi realizada ressonância magnética cerebral (RMC), que 
evidenciou os seguintes resultados, mostrados na figura 2.

Figura 2

Figura 2 – RM cerebral do referido paciente – (A) e (C) Coronal / (B) e (D)  
Sagital – demonstrando atrofia dos corpos mamilares bilaterais do hipotála-
mo, alargamento do terceiro ventrículo e atrofia no tálamo bilateral.
(BMJ 2010; 341: c3511)

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a alteração dermatológica do paciente, qual 
a causa mais provável da lesão apresentada?

(A) Dermatofitose, causada principalmente pelos fungos 
Microsporum canis ou Trichophyton mentagrophytes.

(B) Deficiência de vitamina B1.

(C) Deficiência de vitamina B3.

(D) Dermatite ocre.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que sintoma neuropsiquiátrico pode ser descrito em rela-
ção à avaliação da memória episódica deste paciente?

(A) Ilusão

(B) Alucinação

(C) Delírio

(D) Confabulação

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após avaliação clínica e do exame de imagem, qual o diag-
nóstico provável?

(A) Encefalopatia de Wernicke

(B) Síndrome de Korsakoff

(C) Doença de Alzheimer

(D) Demência por corpúsculos de Lewy

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação geriátrica ampla é a forma mais adequada de 
se avaliar  o idoso e planejar  as intervenções visando à 
manutenção e/ou à recuperação da capacidade funcional. 
Portanto,  em relação à avaliação geriátrica ampla deste 
paciente,

(A) a miniavaliação nutricional é um procedimento rápido 
e  simples de triagem nutricional,  um método ainda 
não validado para a população idosa.

(B) a avaliação do humor pode ser realizada por meio da 
escala de Hamilton, uma escala específica para diag-
nóstico de depressão, que pode ser aplicada em pa-
cientes idosos.

(C) a escala de avaliação de confusão mental  (CAM – 
Confusion Assessment Method) permite o diagnóstico 
de demência.

(D) a escala de APGAR é fundamental para avaliação de 
suporte social deste paciente e viabilizará o planeja-
mento de cuidados pós-alta hospitalar.

medico-geriatra
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A osteoporose é uma doença caracterizada pela alteração 
da qualidade óssea e por sua baixa massa, podendo levar 
ao desenvolvimento de fraturas atraumáticas em homens 
e mulheres (Campion, 2003). A medida de densidade mi-
neral óssea deve ser realizada na seguinte situação:

(A) homens após os 70 anos ou homens abaixo dos 70 
anos com fatores de risco.

(B) mulheres na perimenopausa.

(C) indivíduos que apresentam perda de estatura (1 cm) 
ao longo da vida.

(D) indivíduos em uso de corticoide por um mês, inde-
pendente da dose.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os benefícios das vacinas para a saúde da população são 
inquestionáveis.  “Em comparação  aos  adultos  jovens,  a 
população idosa tem maior risco de adquirir doenças infec-
ciosas, aumentando assim o número de hospitalizações, 
morbidade e mortalidade desse grupo populacional” (Niko-
laus; Baethe, 2001). Em relação à imunização em idosos, 
considera-se o seguinte:

(A) a vacina pneumocócica deve ser administrada a partir 
dos 60 anos, sendo a revacinação indicada depois de 
transcorridos cinco anos da primeira dose.

(B) os indivíduos que já tiveram a doença pneumocócica 
são dispensados da vacina pneumocócica, pois a in-
fecção natural confere imunidade.

(C) a gravidade do tétano é maior em idosos (letalidade > 
50%) e o esquema completo é indicado àqueles que 
nunca receberam a vacina, assim como a dose de re-
forço após 10 anos da série primária de vacinação.

(D) a vacina contra o zoster deve ser recomendada para 
todo idoso, apesar de ausência de evidência científi-
ca de redução da incidência de herpes-zoster ou da 
neuralgia pós-herpética.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anemia é um quadro de origem multifatorial, comum no 
idoso, cuja prevalência aumenta com a idade. Dessa for-
ma,

(A) a Organização Mundial de Saúde (OMS) define ane-
mia em idosos pelos níveis de hemoglobina < 14 g/dl 
para homens e < 12 g/dl para mulheres.

(B) a anemia por deficiência de ferro é a causa mais co-
mum no idoso, podendo apresentar-se normocrômica 
e normocítica quando associada a outras comorbida-
des.

(C) a anemia no idoso, isoladamente, deve ser desconsi-
derada como fator de risco para eventos adversos, 
como, por exemplo, a síndrome de fragilidade.

(D) as síndromes mielodisplásicas são causas de anemi-
as  microcíticas  no  idoso,  correspondendo  a  altera-
ções clonais hematopoiéticas, associadas a citopeni-
as (neutropenia e trombocitopenia).

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um idoso de 86 anos foi admitido na UTI de um hospital. 
Ausência de hipertensão ou diabetes prévios.  Durante a 
hospitalização, apresentou hemoglobina glicada de 7,2%. 
Sobre diabetes no idoso, considera-se o seguinte:

(A) a hemoglobina glicada (A1C) apresenta aplicabilidade 
incerta em situações clínicas como anemia, recente 
perda sanguínea ou transfusões, hemoglobinopatias, 
assim como em vigência de processos infecciosos.

(B) o diagnóstico de diabetes deve ser considerado com 
hemoglobina  glicada  >  6% ou  glicemia  de jejum > 
110mg/dl ou em vigência de glicemia pós duas horas 
do teste de tolerância oral a glicose > 200 mg/dl ou 
glicemia plasmática aleatória > 200, com sintomas.

(C) as metas de tratamento do diabetes no idoso devem 
ser centralizadas no controle glicêmico rigoroso, evi-
tando-se  assim  complicações  de  doenças  micro  e 
macrovasculares, sendo a capacidade funcional e o 
suporte social  do paciente quesitos secundários na 
determinação dos objetivos terapêuticos.

(D) a metformina é uma droga que pode ser usada com 
segurança em idosos com taxa de filtração glomeru-
lar > 45 ml/min, as sulfonilureias reduzem glicemia de 
jejum, podem provocar hipoglicemia e perda ponderal 
e  as  tiazolinedionas (Pioglitazona)  são  seguras em 
pacientes com osteoporose e insuficiência cardíaca.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) corresponde 
aos sintomas e ou à injúria tecidual secundária ao refluxo 
de conteúdo gástrico no esôfago ou na orofaringe. Portan-
to, sabe-se que:

(A) idade > 40 anos, tabagismo, predisposição genética, 
dieta e hábitos de vida, diabetes, baixo IMC e asma 
são fatores de risco para DRGE.

(B) idosos  com  DRGE  grave  podem  ter  complicações 
como esôfago de Barrett, úlcera esofageana e este-
nose de esôfago. A gravidade dos sintomas não é fa-
tor preditivo para “resultados esofageanos nos exa-
mes”.

(C) o diagnóstico de DRGE prescinde de realização de 
endoscopia digestiva alta em pacientes com mais de 
50 anos,  sintomas de apresentação atípicos,  sinto-
mas de alarme e pobre resposta terapêutica.

(D) os inibidores de bomba de prótons são indicados no 
tratamento  de  casos  graves  de  DRGE,  porém,  em 
uso  prolongado estão  relacionados ao aumento  do 
risco de infecções por bactérias Gram-negativas em 
pacientes com ventilação mecânica e aumento dos 
níveis séricos de cobalamina.
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Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 30 
a 33.

Sra. E. B, de 80 anos, admitida no hospital com relato de 
“síncope”. Após sono noturno (com ajuda de Trazodona), 
ela se levantou pela manhã, tomou suas medicações usu-
ais (Atenolol, Lisinopril, Furosemida e Isossorbida). Encer-
rado o café da manhã, leu o jornal e se deslocou ao ba-
nheiro  para  evacuação  com  esforço.  Após  levantar-se, 
apresentou episódio súbito de queda com perda da consci-
ência e foi levada ao hospital.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Queda é o deslocamento não intencional do corpo para 
um nível  inferior  à posição inicial,  com incapacidade de 
correção em tempo hábil, comprometendo a estabilidade. 
Em relação às quedas, considera-se o seguinte:

(A) é uma síndrome geriátrica comum, de prevenção dé-
bil, que pode comprometer anualmente cerca de 30% 
dos idosos da comunidade e 50% dos gerontes de 
instituições de longa permanência.

(B) é  doença  microvascular  cerebral,  responsável  pela 
menor perfusão periventricular, e promove desprezí-
veis alterações na marcha e no equilíbrio de pacien-
tes idosos.

(C) o aumento da sensibilidade dos baroceptores, a redu-
ção do fluxo sanguíneo cerebral e o aumento da con-
servação renal de sal e água são mecanismos de se-
nescência que dificultam a regulação da pressão ar-
terial, favorecendo as quedas.

(D) os déficits perceptuais como catarata, perda auditiva, 
neuropatia  periférica  e  doença  vestibular,  além  de 
problemas ortopédicos, como artrite e estenose espi-
nhal, são fatores de risco relacionados a quedas.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o pronto-atendimento da referida pacien-
te com relato de síncope, deve-se observar que:

(A) a prevalência de síncope aumenta com o envelheci-
mento, sendo a mortalidade no idoso aumentada no 
primeiro ano após o evento, apesar de discreto o ris-
co de síncope durante o desempenho das atividades 
de vida diária pela paciente.

(B) múltiplos fatores de risco, como diabetes, anemia, in-
suficiência  cardíaca,  DPOC  e  pneumonia,  pre-
dispõem o idoso à síncope. Apesar de exaustiva in-
vestigação, até 40% dos casos de síncope permane-
cem inexplicados.

(C) a toxicidade medicamentosa por  anticonvulsivantes, 
anti-hipertensivos e anticolinérgicos deve ser  consi-
derada como possível causa da síncope, ao contrário 
do observado com os antiarrítmicos, nitratos e digoxi-
na, os quais são usados para prevenção de injúrias 
cardiológicas.

(D) a avaliação da síncope dessa paciente deve incluir 
obrigatoriamente o exame físico completo (inclusive 
com sinais vitais posturais e exame neurológico), ele-
trocardiograma, ecocardiograma e Tilt-test.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se que a referida paciente é uma idosa sub-
metida à polifarmácia com desfecho clínico desfavorável 
(queda), pode-se concluir,  em relação às drogas por ela 
utilizadas, que:

(A) a Trazodona é um antagonista de dupla ação sobre 
receptores de serotonina 2A e fraco inibidor da recap-
tação de serotonina, tem excelente efeito antidepres-
sivo e, por ação agonista em receptor H1, apresenta 
efeito sedativo interessante. Seguro para uso em ido-
so por apresentar baixo potencial para causar hipo-
tensão postural.

(B) os anti-hipertensivos como Lisinopril  e Atenolol  são 
drogas não relacionadas ao risco de quedas em ido-
so e por isso este regime terapêutico da paciente não 
precisa ser revisto (ajustes como necessidade de re-
dução de dose ou mudança posológica são dispensá-
veis neste caso).

(C) os  diuréticos  são  drogas  relacionadas  ao  risco  de 
queda  em  idosos,  principalmente  por  contribuírem 
para a sua desidratação, potencializando problemas 
como hipotensão postural e hipotensão pós-prandial. 
Por isso, seria importante que a prescrição da referi-
da paciente fosse reavaliada.

(D) as  classes  mais  modernas  de  medicações  antide-
pressivas, como os inibidores seletivos de recaptação 
de serotonina,  por  exemplo,  são drogas isentas de 
potencializar o risco de quedas em idosos, ao contrá-
rio dos benzodiazepínicos e neurolépticos,  que são 
drogas de alto risco.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à abordagem terapêutica da referida paciente, de-
ve-se considerar que:

(A) as causas de queda e síncope geralmente são multi-
fatoriais, e o tratamento requer abordagem multidisci-
plinar e esforços na redução dos fatores modificáveis, 
com redução importante do impacto das quedas na 
saúde do paciente idoso.

(B) a avaliação do cenário da queda (ambiente em que o 
paciente caiu), os sintomas prodrômicos, fatores pre-
cipitantes  e  forma  de  recuperação  são  parâmetros 
que  devem  ser  desconsiderados  no  pronto-atendi-
mento dessa paciente.

(C) a avaliação de marcha e equilíbrio no cenário da ur-
gência é descartável e por isso a terapia desta paci-
ente deve ser focada na abordagem médica.

(D) a suplementação com cálcio e vitamina D demonstra 
ausência de impacto na melhora da mobilidade e na 
prevenção de quedas em idosos.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo “parkinsonismo” descreve a síndrome clínica com 
as características motoras cardinais do tremor de repouso, 
rigidez,  bradicinesia e instabilidade postural.  O parkinso-
nismo acontece devido ao rompimento da estrutura, fisio-
logia ou função da via dopaminérgica a partir da substân-
cia nigra aos núcleos subcorticais,  incluindo o putâmen, 
núcleo caudado, tálamo e circuitos corticais. A doença de 
Parkinson  é  a  causa  mais  comum  de  parkinsonismo  e 
apresenta como característica:

(A) instabilidade postural em fase inicial da doença.

(B) instalação unilateral e assimétrica com evolução pro-
gressiva.

(C) afetação exclusiva da marcha.

(D) alterações motoras de predomínio axial.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Fragilidade é definida como uma síndrome de declínio da 
reserva fisiológica, com aumento da vulnerabilidade a des-
fechos clínicos negativos como a perda da independência, 
institucionalização,  morbidade  e  mortalidade.  (Fried  LP, 
Tangen CM, Walston J. Et al.  Frailty in older adults: Evid-
ence  for  a  phenotype.  J.  Gerontol  A.  Biol.  Sci.  Med.  
Sci.2001;56A:M146–M156).

Sobre fragilidade e envelhecimento, considera-se que:

(A) a condição é pouco prevalente em idosos longevos, 
em especial aqueles com idade igual ou superior a 85 
anos, e frequentemente está associada à depressão, 
à osteopenia e ao sobrepeso.

(B) a perda de peso intencional (pelo menos 5% do peso 
corporal no último ano) é um componente do fenótipo 
de  fragilidade,  portanto  é  importante  ressaltar  tam-
bém a obesidade centrípeta como um fator de risco, 
como,  por  exemplo,  em idosos  portadores  de  HIV, 
submetidos à terapia antirretroviral de longo prazo.

(C) a fraqueza medida pela força do aperto de mão, mar-
cha lentificada, baixos níveis de atividade física, sen-
timento de exaustão e baixa resistência são elemen-
tos que permitem identificar um indivíduo como frágil.

(D) a fragilidade pode ser compreendida como um pro-
cesso de evolução em degraus, bem delimitado, que 
avança de um estado latente de alterações fisiológi-
cas para a síndrome clinicamente aparente que, em 
estágio final, caracteriza-se por dependência funcio-
nal e elevado risco de óbito em três meses.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) no paciente 
idoso é uma entidade complexa com aspectos específicos 
relacionados  à  idade.  Mudanças  na  função  pulmonar  e 
baixa sensibilidade à broncoconstrição e  hipóxia  promo-
vem maior risco de complicações e mortalidade em idosos 
com DPOC. Assim sendo,

(A) a investigação dessa doença com espirometria não 
se justifica em pacientes idosos assintomáticos, até 
mesmo porque há declínio gradual do VEF1 (volume 
expiratório forçado no 1° segundo) com o envelheci-
mento.

(B) os beta-2-agonistas de longa duração são drogas que 
promovem melhora dos sintomas respiratórios e exa-
cerbações,  porém não  são  fármacos  seguros  para 
uso em idosos, já que foram relacionados ao aumen-
to do risco de arritmias nesses pacientes.

(C) o tiotrópio (antagonista muscarínico de longa ação) é 
droga segura para uso em idosos, está relacionado 
com a melhora da qualidade de vida e dispneia do 
paciente, mas atuais evidências científicas descartam 
redução das exacerbações clínicas.

(D) o roflumilast é um inibidor da fosfodiesterase 4 (prin-
cipal isoenzima relacionada às células inflamatórias), 
recentemente  aprovado para  tratamento  dos  casos 
leves de DPOC, bronquite crônica  e exacerbações 
recorrentes.  Promove  melhora  discreta  do  VEF1  e 
das  exacerbações  quando  associado  aos  beta-2- 
agonistas de longa duração.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As úlceras por pressão em idosos estão associadas a pior 
qualidade de vida, declínio funcional, maior risco de morte 
e custos mais elevados nos cuidados de saúde. São po-
tencialmente preveníveis, considerando-se que:

(A) as úlceras por pressão são a terceira maior causa de 
feridas crônicas em pacientes idosos, já que apresen-
tam prevalência menor que as secundárias a diabe-
tes e estase venosa.

(B) o manejo da úlcera por pressão deve ser baseado 
nos cuidados locais com a ferida, sendo desnecessá-
rias preocupações relativas aos cuidados nutricionais 
com o paciente.

(C) o debridamento autolítico com hidrogel é superior ao 
debridamento enzimático realizado com colagenase.

(D) o diagnóstico de infecção em ferida crônica muitas 
vezes é difícil,  sendo o aumento da intensidade da 
dor local um dado semiológico muito útil em algumas 
situações.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 75 anos, portadora de hipertensão arterial, hi-
potiroidismo, osteopenia.  É psicóloga recentemente apo-
sentada, adora nadar, viajar, ler e tem um excelente supor-
te social. Mamografia de screening demonstrou calcifica-
ções anormais, biópsia de mama com evidência de carci-
noma ductal invasivo e ausência de nódulos axilares pal-
páveis. Nesse caso,

(A) a idade é um fator de risco insignificante para neopla-
sia de mama.

(B) outros fatores, como comorbidades, cognição, estado 
nutricional e suporte social, são preditores de morbi-
dade e mortalidade em pacientes idosos oncológicos.

(C) o conhecimento da necessidade de auxílio no desem-
penho das atividades instrumentais da vida diária é 
desnecessário no planejamento terapêutico para do-
ença oncológica.

(D) a expectativa de vida dessa paciente é inferior a três 
anos,  considerando-se  a  idade  e  as  comorbidades 
por ela apresentadas.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maioria dos idosos da comunidade apresenta vida ativa, 
independente e capaz de adaptação às mudanças ineren-
tes ao envelhecimento. No entanto, dor crônica, prejuízo 
funcional ou morte de um cônjuge pode resultar em reação 
depressiva. Dessa forma, em idosos,

(A) a depressão maior é mais prevalente que a depres-
são não maior, destacando-se a presença de humor 
triste como sintoma central.

(B) a  depressão  pode  apresentar  como  foco  sintomas 
cognitivos,  somáticos  ou  psicóticos,  além de  poder 
por  si  só representar  pródromos de doença clínica 
como, por exemplo, de demências.

(C) o suicídio é raro entre os deprimidos, o que pode ser 
justificado  pela  facilidade  de  reconhecimento  desta 
entidade nesses pacientes, além da abordagem tera-
pêutica comumente adequada pelos profissionais de 
saúde.

(D) o início do tratamento deve ser cuidadoso (doses me-
nores e aumento progressivo da dose),  objetivando 
melhor aderência. A fase de manutenção (de seis me-
ses a um ano) para o paciente idoso geralmente é 
menor que para o tratamento do adulto jovem.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incontinência urinária (IU) no idoso não representa sim-
plesmente uma condição do trato urinário, já que outros 
determinantes da continência devem ser considerados, tal 
como:

(A) o uso de medicações como IECAS (que podem pro-
vocar tosse), nifedipina e amlodipina (potenciais cau-
sas de edema), antipsicóticos (implementam mobili-
dade) e hipoglicemiantes orais.

(B) o gênero masculino.

(C) a destreza manual.

(D) a diarreia.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre a demência avançada e cuidados paliativos, deve-
se levar em conta o seguinte:

(A) fim da vida (ou morte claramente iminente) é o perío-
do no qual o indivíduo lida com o declínio da saúde 
decorrente de uma doença terminal ou doença crôni-
ca em fase grave ou com a fragilidade da idade avan-
çada.

(B) problemas relacionados à alimentação são muito co-
muns na fase grave das demências, sendo que a ali-
mentação através de sonda de gastrostomia garante 
importantes benefícios  (como prevenção de  aspira-
ção, melhora da nutrição e conforto) que ampliam a 
sobrevida dos pacientes.

(C) os cuidados paliativos são focados na qualidade de 
vida do paciente e alívio do sofrimento dos entes que-
ridos,  incluindo  domínios  de  atuação exclusivos  na 
saúde física e emocional.

(D) pneumonias são complicações comuns nesse cenário 
clínico e exigem decisões precoces. O tratamento an-
timicrobiano prolonga a vida do paciente em vários 
meses, mas também causa mais desconforto e pro-
move resistência bacteriana nos hospitais e nas insti-
tuições de longa permanência.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O envelhecimento está associado a anormalidades na re-
gulação da pressão arterial que aumentam a prevalência 
tanto da hipertensão arterial sistêmica (HAS) como da hi-
potensão em indivíduos idosos, sendo que

(A) a hipertensão arterial sistêmica reduz o limiar de au-
torregulação cerebral, facilitando a ocorrência de hi-
poperfusão cerebral e tontura, independente de doen-
ças do sistema nervoso central.

(B) a hipotensão ortostática por  neuropatia  autonômica 
pode ser secundária a doenças como diabetes, ami-
loidose, tabes dorsalis, síndromes paraneoplásicas e 
desnutrição ou pode ser primária à falência autonômi-
ca pura.

(C) a hipotensão pós-prandial corresponde ao declínio de 
10 mmHg ou mais na pressão arterial sistólica com 
duas horas de início da refeição. O consumo de pe-
quenas doses de álcool  previne  esta  intercorrência 
clínica.

(D) o envelhecimento está associado ao aumento da ati-
vidade do sistema nervoso simpático, mas com me-
nor resposta simpaticomimética em órgãos-alvo. Por-
tanto, os idosos são mais resistentes aos betabloque-
adores e vasodilatadores que os pacientes jovens.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há um declínio da função renal relativo  à idade, porém 
nem todos os  indivíduos  irão  desenvolver  doença  renal 
crônica com o avançar da idade. A doença renal crônica 
compromete a saúde através da inflamação e do estresse 
oxidativo, promovendo declínio cognitivo e funcional, mani-
festando-se como grandes síndromes geriátricas. Portan-
to,

(A) a progressão da doença renal crônica no idoso é ge-
ralmente mais rápida que na população jovem.

(B) a causa é, com frequência, uma única etiologia, e o 
risco de morte é menor que o risco de progressão 
para doença renal crônica em estágio terminal.

(C) a anemia na doença renal crônica está relacionada à 
deficiência de eritropoetina, o tratamento para sua re-
posição deve ser iniciado quando os níveis de hemo-
globina  < 9 g/dl,  objetivando hemoglobina alvo de 
13 g/dl.

(D) a diálise no paciente idoso está associada ao aumen-
to da mortalidade, sendo que maior mortalidade é ob-
servada em pacientes com redução da capacidade 
funcional e com comorbidades.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hiperplasia  prostática  benigna é uma condição  clínica 
comum com o envelhecimento, cuja morbidade está relacio-
nada à retenção urinária e o tratamento deve ser focado 
no alívio dos sintomas, na qualidade de vida e na preven-
ção da progressão da doença. Considerando-se essa con-
dição clínica,

(A) os fatores de risco para sintomas de trato urinário in-
ferior em homens são a idade, descendência afro-a-
mericana, próstata aumentada (> 30g), PSA > 1,5ng/ml 
e comorbidades, como diabetes e obesidade.

(B) os alfabloqueadores (doxazosina,  terazosina e tam-
sulosina) promovem contração da musculatura lisa da 
uretra,  promovendo  melhora  sintomática  discreta  a 
partir da primeira semana de tratamento.

(C) o inibidor da 5-alfa-redutase (finasterida) bloqueia o 
crescimento da próstata, promovendo alívio de sinto-
mas após dois meses de tratamento, declínio do PSA 
e da incidência de neoplasia prostática.

(D) a falência do tratamento medicamentoso (com persis-
tência dos sintomas de trato urinário inferior) repre-
senta indicação absoluta para o tratamento cirúrgico 
de HPB, para alívio sintomático rápido e eficaz.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença arterial periférica é uma doença crônica que in-
terfere  na  capacidade funcional  e  qualidade  de  vida  do 
idoso, além de estar relacionada a alto risco de isquemia 
de membros, o infarto agudo do miocárdio, acidente vas-
cular cerebral e morte cardiovascular. Em vista, deduz-se 
desta informação,

(A) os sintomas, como dor e câimbras com a deambula-
ção, são característicos, sendo de caráter progressi-
vo e irradiante conforme aumento da velocidade e in-
clinação do piso.

(B) os exames de imagem são imprescindíveis para o diag-
nóstico e tratamento que, na maioria dos casos, deve 
ser preferencialmente clínico.

(C) o índice tornozelo/braço (ITB) em idosos assintomáti-
cos tem valor prognóstico para eventos coronarianos 
e mortalidade global.

(D) a  investigação  desta  entidade  mórbida  é  indicada 
para todos os indivíduos da população geral, já que 
com o envelhecimento tem aumento progressivo na 
incidência e prevalência.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mortalidade por pneumonia aumenta com o envelheci-
mento, sendo que a prevalência desta infecção em idosos 
de instituições de longa permanência (ILP) é de seis a dez 
vezes maior  que em idosos da comunidade. Com base 
nessas informações, deve-se observar que

(A) o silêncio de sinais e sintomas é característico nesse 
grupo etário, sendo muitas vezes a taquipneia o único 
sinal. Até 1/3 dos pacientes idosos não apresentam 
febre e nem leucocitose pelo menos no início do qua-
dro.

(B) a pneumonia relacionada a serviços de saúde refere-
se a pacientes internados em hospitais  por um ou 
mais dias nos últimos 60 dias ou residentes de ILP ou 
a pacientes que receberam antibioticoterapia venosa 
em domicílio ou foram submetidos a quimioterapia.

(C) a pneumonia associada à ventilação mecânica refere-
se às situações em que o paciente permanece de 24 
a 48 horas com entubação orotraqueal e apresenta 
pior prognóstico.

(D) os elementos confusão, frequência respiratória acima 
de 30ipm, uremia e PaO2/FiO2 > 250 são critérios 
menores para gravidade de pneumonia em idoso.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epilepsia é o mais frequente transtorno neurológico gra-
ve no idoso, após acidente vascular cerebral e demência. 
Pode ser mais importante no paciente idoso por ser inter-
mitente e imprevisível. O diagnóstico depende de perspi-
cácia clínica e experiência, até mesmo porque, no idoso 
com outras comorbidades, há outros motivos para altera-
ção do nível de consciência. Portanto, deve-se considerar 
que

(A) as  crises  convulsivas  tônico-clônicas  generalizadas 
são as mais comuns em pacientes idosos.

(B) a causa mais comum de epilepsia sintomática no ido-
so é a doença cerebrovascular.

(C) a carbamazepina e a fenitoína são anticonvulsivantes 
de primeira escolha para o idoso.

(D) a bupropiona, o haloperidol, baclofeno, a ginkgo bilo-
ba e rivastigmina são fármacos potencialmente cau-
sadores de crises epilépticas ou que diminuem o limi-
ar convulsivo.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões 48 e 
49.

Sra. M.J.A., de 75 anos, acordou com déficit motor à direita 
e pronunciando frases desconexas. Previamente dislipidê-
mica e obesa, fazia uso de sinvastatina 20 mg/dia. Tinha re-
lato também de arritmia. Foi levada imediatamente ao pron-
to-socorro e avaliada pelo plantonista em 30 minutos. Ao 
exame: corada, hidratada, boa perfusão tissular. SR: MVF, 
SCV: RCR em 2T, BNF, SN: hemiparesia desproporcionada 
completa  de  predomínio  braquial  grau  2  à  direita,  crural 
grau 3 → 4 à direita, Hoffmans à direita, cutâneo-abdominal 
ausente à direita, sem dismetria, disdiadococinesia, hiper-
reflexia  direita,  sensibilidade  preservada,  afasia  motora, 
NIHSS:  12,  mRankin:  3.  Tomografia  computadorizada  de 
crânio na admissão: normal. Taxa de Filtração Glomerular 
estimada= 50 ml/min.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao caso, o médico deverá tomar a seguinte deci-
são:

(A) indicar trombólise endovenosa com RT-Pa 0,9 mg/kg.

(B) indicar angioplastia se a investigação etiológica reve-
lar estenose da artéria carótida interna esquerda (sin-
tomática) inferior a 50%.

(C) considerar  a miocardiopatia dilatada como um fator 
de médio risco para etiologia cardioembólica no AVC 
isquêmico.

(D) considerar o diagnóstico de fibrilação atrial paroxísti-
ca  se  o  ecocardiograma  transesofágico  evidenciar 
aumento de átrio esquerdo.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que a paciente desse caso clínico tenha com-
parecido a um consultório médico há dois anos com o se-
guinte eletrocardiograma:

Nessas condições,

(A) a paciente seria CHADS2 : 1, mas CHADSVASC : 3, 
com indicação de anticoagulação plena.

(B) a apresentação de fibrilação atrial paroxística indica 
que o risco de AVC seria menor do que na fibrilação 
atrial permanente.

(C) a conduta é a indicação de anticoagulação plena com 
Dabigatran (inibidor direto da trombina).

(D) a conduta é a indicação de ablação do nó atrioventri-
cular  em caso  de  falha  na  terapia  medicamentosa 
para manutenção do ritmo sinusal, na fibrilação atrial 
permanente.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O crescimento da população idosa acompanha-se do au-
mento da prevalência da insuficiência cardíaca, associada 
com outras morbidades, hospitalizações e elevados custos 
de saúde. Sobre insuficiência cardíaca (IC) no idoso, sa-
be-se que

(A) a  doença  arterial  coronariana  é  a  causa  mais  fre-
quente na mulher idosa.

(B) a anemia é referida como preditor independente de 
mau prognóstico.

(C) a relação com fator único é frequente nessa entidade 
clínica.

(D) a taxa de mortalidade de IC diastólica (que é de 50% 
em cinco anos) é menor se comparável à IC sistólica.
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