
 
 

Pergunta 3. Pediatria 

 Um rapaz de 4 anos de idade é trazido ao serviço de urgência após ter ingestão acidental 
de gasolina que estava armazenada em casa. Vomitou durante o transporte até ao hospital. O 
doente não tem antecedentes relevantes. Os sinais vitais são: temperatura 37,1ºC, frequência 
cardíaca 80/min, frequência respiratória 50/min e pressão arterial 110/68 mmHg. O restante 
exame físico não revela alterações. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

A. Administrar carvão ativado 
B. Administrar pró-cinético 
C. Internar o doente para vigilância 
D. Realizar lavagem gástrica 
E. Requisitar raio-X do tórax 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Intoxicação com hidrocarboneto (gasolina), suspeita de pneumonite de aspiração por episódio           
de vómito e polipneia 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é a E. NTP 20.ª ed pág 465. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A manifestação mais importante de toxicidade por hidrocarbonetos como a gasolina é a             
pneumonite de aspiração e neste caso a suspeita deve ser particularmente alta por a criança               
ter tido um episódio de vómito e se apresentar polipneica. Pela sua baixa viscosidade e alta                
solubilidade, a gasolina espalha-se rapidamente num episódio de aspiração e quantidades           
muito pequenas podem resultar em lesão significativa, pelo que o raio-X tórax é indispensável.              
O raio-X tórax pode ser inicialmente normal, mas tende a agravar em poucas horas, pelo que                
estes doentes ficam posteriormente internados para vigilância. 

A lavagem gástrica e o vómito são contraindicados pelo risco de aspiração. O carvão ativado               
não é útil porque além de não se ligar aos hidrocarbonetos também pode induzir vómito. 

 

COMENTÁRIO À RESPOSTA DA ACSS 

Resposta ACSS: C 

Resposta Academia: E 

O caso trata-se de uma intoxicação acidental com hidrocarboneto (gasolina), cuja 
manifestação mais importante de toxicidade é a pneumonite de aspiração. Devido à baixa 
viscosidade e alta solubilidade da gasolina, quantidades muito pequenas (1 mL é suficiente) 
podem causar destruição significativa do tecido pulmonar. Neste caso, é descrito um caso de 



 
 

vómito e a criança apresenta-se polipneica, o que devia aumentar a nossa suspeita de 
pneumonite de aspiração. 

Tal como explicado na correção da Academia, esta criança teria sempre de ficar internada para 
vigilância, mesmo que o RX tórax fosse normal (inicialmente pode ser normal), pelo que essa 
alínea também está certa; contudo, perante a possibilidade de pneumonite de aspiração, não 
seria dispensável o RX tórax à admissão, quer para avaliação de lesões, quer para ser utilizado 
como referência caso a criança agravasse do ponto de vista respiratório.  

 

 



 
 

PERGUNTA 7 Cardiologia/Pneumologia 

Uma mulher de 52 anos de idade recorre ao médico de família por tosse irritativa que não 
a deixa dormir. Tem história conhecidade diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e 
insuficiência renal crónica. Está medicada com metformina, lisinopril e aspirina. Os sinais vitais 
são temperatura 37,1ºC, frequência cardíaca 68/min, frequência respiratória 15/min e pressão 
arterial 135/80mmHg. A oximetria de pulso revelou saturaçãoo de O2 de 98% em ar ambiente. 
As auscultações cardíaca e pulmonar são normais. Os resultados dos exame analíticos revelam 
clearance de creatinina de 50mL/min.  

Qual dos seguintes é o melhor próximo passo na gestão desta doente? 

 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Associar hidroclorotiazida. 

B. Requisitar provas funcionais respiratórias 

C. Requisitar raio-X do tórax 

D. Solicitar exame microbiológico de secreções brônquicas 

E. Substituir o lisinopril por losartan. 

 

Resposta Academia: C 

Resposta ACSS: E 

 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Abordagem da Tosse 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison. Capitulo 48 - Tosse, pagina 245. 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de uma doente com diagnóstico de hipertensão controlada atualmente medicada com 
enalapril que se apresenta com queixas de tosse irritativa, sendo que este é um dos efeitos 
secundários mais associados ao IECAs – encontrando-se presente em cerca de 25% dos 
doentes. 

Contudo de acordo com o livro de texto Harrison a abordagem de um doente com tosse 
implica sempre a realização de Rx tórax, sendo que posteriormente a realizar rx tórax a melhor 
opção seria substituir o lisinopril por losartan. 



 
 

 

Resposta à chave da ACSS: 

Tal como salientado na proposta de resolução inicial, na prática clínica a atuação seria a 
mudança de IECA para um ARA. Esta é a atitude realizada no dia a dia, não tendo sido 
considerada add inicium apenas para haver coerência com a bibliografia indicada. A atitude 
exposta na resposta E é claramente lícita e traduz a prática clínica em Portugal 

 

  



 
 

Pergunta 12 - Pneumo 

Um homem de 73 anos de idade é trazido ao serviço de urgência pela família devido a 
sonolência crescente e dificuldade em respirar nos últimos dois dias. A história médica 
pregressa é relevante para doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Precisou de 
tratamento com pulso de corticosteroides quatro vezes no último ano. Ele está, actualmente, 
medicado com prednisolona 10mg/dia. Faz também oxigénio 2L/min por cânula nasal, a maior 
parte do dia, em casa. Foi internado no hospital, há dois anos, por exacerbação aguda da DPOC 
e precisou de nove dias de ventilação mecânica. Desde essa altura, ele especificou que não 
deseja ser reanimado ou entubado no futuro. Os testes de função respiratória há dois anos 
revelaram FEV1 de 0.85L e rácio FEV1/FVC 0.42 (32% do previsto). Ele fuma dois maços de 
tabaco por dia nos últimos 60 anos e continua a fumar contrariando as recomendações do seu 
médico assistente. Os sinais vitais, hoje são temperatura 38.3ºC, frequência cardíaca 98bpm, 
frequência respiratória 8cpm e pressão arterial 117/56mmHg. A oximetria de pulso com 
3L/min por cânula nasal revela saturação de 89/. O doente está sonolento e confuso. A 
auscultação pulmonar revela sibilos difusos inspiratórios e expiratórios em todos os campos 
pulmonares. Os sons cardíacos estão ensurdecidos, mas normais. Verifica-se em ambos os 
tornozelos edema ligeiro. Os resultados laboratoriais são os seguintes: 
Na+ 142 mEq/L 
K+ 4.0 mEq/L 
Cl- 106 mEq/L 
HCO3- 32mEq/L 
pO2 55mmHg 
pCO2 85mmHg 
ph 7.29 
Quais das seguintes alternativas é a mais provável de melhorar a condição aguda deste 
doente? 

 
A. Administração de epinefrina inalatória 
B. Administração de ceftriaxona e azitromicina intravenosa 
C. Administração de metilprednisolona intravenosa 
D. Alteração da fração inspirada de oxigenio para 50% por máscara facial 
E. Ventilação assistida com pressão positiva contínua por máscara 

 
Identificação da chaveta clínica: 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
Caso Clínico de doente com exacerbação de DPOC em provável contexto de infecção 
respiratória, condicionando insuficiência respiratória global e acidémia respiratória. 

 
2. Validação da afirmação certa. 
C. Administração de metilprednisolona intravenosa 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
Harrisons 19th capitulo 216, página 1707 
Cecil 9th edition – capítulo 16, página 213 
2.2 Mini texto explicativo 
A administração de corticoterapia intravenosa é uma das principais terapêuticas de fase aguda 
da exacerbação da DPOC, quer para controlo de sintomas, quer para recuperação mais rápida, 
diminuição da estadia hospitalar e diminuição de exacerbações futuras. A hipoxémia é 



 
 

importante ser corrigida com aumento do aporte de oxigénio, mas este doente apresenta 
se com uma hipercápnia importante, a condicionar confusão e sonolência , com acidémia e 
com hipoventilação. A suplementação de O2 neste doente iria agravar este quadro, com risco 
de diminuir ainda mais o drive respiratório e assim aumentar o risco de mortalidade. Neste 
caso seria necessário instituir ventilação assistida com pressão positiva binível e não pressã 
positiva contínua como sugerido na última alínea. Sendo que a clinica aponta para um quadro 
infeccioso, a antibioterapia é importante, e seria uma atitude a tomar logo que a insuficiência 
respiratória estivesse corrigida. 

Contestação à chave de correção: 

 Administração de metilprednisolona intravenosa - C 
Neste caso, num doente com DPOC exacerbada a primeira terapêutica é broncodilatação e 
corticoterapia. Se após isto, mantivesse a acidémia, teria que iniciar VNI e nunca CPAP (pressão 
positiva contínua). O CPAP não suporta activamente a ventilação, pelo que não corrigiria a 
hipercapnia nem a acidémia. É usado no SAOS e no EAP. 
 
  



 
 

PERGUNTA 23. REUMATOLOGIA – TEMA DE RAQUIALGIAS (A) 
 
Um homem de 48 anos de idade recorre ao serviço de urgência por uma história com 12 horas                  
de evolução de dormência e fraqueza no ombro e braços direitos. Refere ainda que tem tido                
dor cervical crescente nos últimos quatro meses para as quais tem tomado paracetamol sem              
alívio. Diz ainda que um banho de água morna e dois comprimidos de paracetamol esta manhã                
não aliviaram os sintomas. Fuma dois maços de tabaco por dia e consome bebidas alcoólicas               
ocasionalmente. Ele é casado e tem quatro filhos. Trabalha como operador de máquinas numa              
fábrica. O único internamento que tem foi para uma hernioplastia inguinal aos 45 anos de               
idade. Tem 175 cm de altura e pesa 95 kg; IMC 31 kg/m2. Os sinais vitais são temperatura                  
37,0ºC, frequência cardíaca 76/min, frequência respiratória 12/min e pressão arterial 135/90           
mmHg. O doente aparenta um bom estado geral e não aparenta ter sofrimento agudo. Ao               
exame físico observa-se dificuldade em elevar o braço direito contra resistência, com força             
muscular 3/5. Apresenta dormência no teste da sensibilidade na face látero-superior do            
braço direito. O reflexo bicipital está diminuído à direita. O exame dos membros inferiores              
não mostra qualquer alteração.  
 
Qual dos seguintes é o passo mais apropriado na abordagem deste doente neste momento?  
A. Administrar diclofenac. (Academia) 
B. Fisioterapia.  
C. Imobilização com colar cervical.  
D. Injeção de metilprednisolona.  
E. Referenciar a neurocirurgia. (Chave A) 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA CHAVETA CLÍNICA:  
RADICULOPATIA CERVICAL 
O doente apresenta quadro compatível com radiculopatia cervical, por ter quadro inicial de             
dor cervical (4 meses) e posteriormente alterações neurológicas com alteração da           
sensibilidade, diminuição da força muscular e reflexo bicipital diminuído (envolvendo as raízes            
C5 e/ou C6) – ver tabela 22-4 do capítulo 22 HPIM.  
Referir apenas que a força muscular descrita “dificuldade em elevar o braço direito contra              
resistência” corresponde a uma força muscular 4/5 e não 3/5. 
 
2. VALIDAÇÃO DA AFIRMAÇÃO CERTA 
A questão não está corretamente elaborada, já que não existe uma resposta mais correta              
(SBA). Assim, tentando responder à questão “qual o passo mais apropriado na abordagem             
deste doente neste momento?” optaria pela alínea a) Administrar diclofenac.  
No entanto, importa referir que a alínea e) Referenciar a Neurocirurgia seria a alínea que a                
ACSS consideraria correta pois, no meu entender, esta pergunta pretende avaliar           
situações/fatores “red flag” que quando presentes num doente com raquialgias, a           
terapêutica médica não é suficiente, sendo necessário referenciação cirúrgica. 
 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  
Harrisons 19th, capítulo 22, página 123 – tratamento da cervicalgia com radiculopatia:            
“Although there are no randomized trials of NSAIDs for neck pain, a course of NSAIDs,               
acetaminophen, or both, with or without muscle relaxants, is reasonable as initial therapy (…)              
As for lumbar radiculopathy, epidural glucocorticoids appear to provide short-term symptom           
relief in cervical radiculopathy (…)Surgical treatment can produce rapid pain relief, although it             
is unclear whether long-term outcomes are improved over nonsurgical therapy. Indications for            
cervical disk surgery include a progressive radicular motor deficit, functionally limiting pain            
that fails to respond to conservative management, or spinal cord compression”  



 
 

 
2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO (DE ACORDO COM O CAP 22 DO HPIM) E COMENTÁRIO À               
CHAVE DA ACSS 
 

Perante um doente com raquialgias a primeira abordagem é identificar fatores de risco para              
situações/etiologias graves, nomeadamente infeções, fratura ou neoplasias (Tabela 22-1,         
capitlo 22, HPIM) que necessitam de uma investigação com exames complementares de            
diagnóstico. O doente em causa não apresenta sinais de risco, no entanto, apresenta um              
quadro de radiculopatia cervical desde há 4 meses com compromisso neurológico (motores,            
ROT e sensitivos) que se desenvolveu nas últimas 12 horas.  

Assim, percebe-se que o primeiro passo essencial neste doente será solicitar estudo da             
imagem da coluna cervical com TC ou RMN da coluna cervical para identificar quais as raízes                
envolvidas e a alteração anatómica que condiciona o quadro clínico 

As 3 indicações para neurocirurgia de acordo com HPIM, cap 22, são as seguintes: défice motor                
progressivo; falha da terapêutica médica otimizada; e sinais de compressão medular.  

O doente apresenta fraqueza muscular com força muscular grau 4/5 que desenvolveu-se nas             
últimas 12h, pelo que, dentro do plano para este doente, a referenciação para neurocirurgia              
seria uma etapa importante do plano para este doente.  

No entanto, antes da referenciação para o colega de neurocirurgia é essencial controlar o              
quadro sintomático (já que apenas foi utilizado paracetamol sem eficácia), optando-se por            
adicionar AINEs e, caso estes não permitissem um controlo adequado poder-se-ia tentar fazer             
uma injeção de metilprednisolona epidural (que permitiria um alivio sintomático temporário).  

 

CONCLUSÃO: 

1. Assim e de acordo com a pergunta, neste momento os passos mais importantes são: 
a. obtenção de um exame de imagem da coluna cervical 
b. controlo da sintomatologia, escalando-se a terapêutica de uma forma         

conservadora e, optando por um AINE – alínea a) Administrar diclofenac. 
2. Posteriormente (e não neste momento), deve-se a referenciação à neurocirurgia pela           

presença de defeito motor 

 

Nota: Referir apenas que o exame de imagem também permite ao neurocirurgião um estudo              
anatómico pré-cirúrgico, caso existisse indicação para intervenção. 

  



 
 

Pergunta 24 Ob Gin  

. Uma mulher de 22 anos de idade, grávida de 32 semanas, recorre ao              
médico assistente três dias antes da sua consulta programada de vigilância           
pré-natal por cefaleias intensas. Tem sido seguida por si desde as 8            
semanas de gravidez. A gravidez tem progredido normalmente. Ela refere          
que tem cefaleias intensas, em banda e latejantes. As cefaleias começam           
gradualmente ao final do dia e tornam difícil realizar o seu trabalho como             
caixa de supermercado. Não teve náuseas, vómitos ou alterações visuais          
ou auditivas. Notou edema moderado dos tornozelos quando termina o          
turno. Ela pesa 63 kg e mede 165 cm de altura. Ao exame físico, hoje, a                
pressão arterial é de 118/54 mm Hg. O exame do fundo do olho é normal.               
A altura uterina é consistente com a data da gravidez e os sons cardíacos              
fetais são normais. A urina é negativa para proteína e glicose.  

Qual dos seguintes é o estudo diagnóstico mais apropriado a pedir neste            
momento?  

A. Eletroencefalografia em privação de sono.  
B. Estudo da função renal de 24 horas.  
C. Perfil bioquímico do fígado.  
D. TC cerebral.  
E. Não são necessários estudos adicionais.  

Resposta correta: E  (Academia colocou a D) 

 

Justificação: 

Mantemos a nossa opinião de que a resposta D é a mais adequada de              
entre as alternativas. As características da cefaleia não são         
tranquilizadoras (início no 3o trimestre, intensas, em banda e latejantes) e           
justificam, em nossa opinião, investigação neurológica adicional. Embora a         
RMN seja o exame de primeira linha e não se encontre incluída nas alíneas              
apresentadas, a TC é uma alternativa incluída na bibliografia sugerida. 

“Headaches are especially common in pregnancy, particularly in the first          
trimester. (…) Patients who report the new onset of significant          
headaches in pregnancy, or describe acute worsening of symptoms,         
should undergo evaluation, including imaging. Computed tomography       



 
 

(CT) and magnetic resonance imaging (MRI) scans, and lumbar         
puncture, are considered safe. In general, contrast is avoided during          
CT (iodinated contrast agents) and MRI (Gadolinium-based contrast        
agents) in pregnancy due to potential risks to the fetus unless absolutely            
necessary to significantly improve diagnostic performance and maternal        
outcome.” 

(Beckmann, Cap. 25, secção III – Doenças neurológicas e psiquiátricas na           
gravidez) 

 

  



 
 

Pergunta 26. Ob Gin 

Uma mulher de 29 anos de idade, nuligesta, com sete semanas de atraso              
menstrual, acorre ao serviço de urgência por queixas de dor. A doente            
refere dor contínua «em moedeira», no hipogastro e fossa ilíaca direita,           
que quantifica a intensidade como 5 pontos numa escala de 10 pontos,            
desde há dois dias. Sem perdas hemáticas genitais. Exceto alguns          
episódios de vulvovaginite não tem outros antecedentes de relevo. Os          
sinais vitais são temperatura de 37,5°C, frequência cardíaca 90/min,         
frequência respiratória 13/min e pressão arterial 118/60 mm Hg. Ao          
exame objetivo as mucosas estão coradas e hidratadas. O abdómen tem           
movimentos respiratórios, é mole e ligeiramente doloroso à palpação         
superficial, mas doloroso à palpação profunda na fossa ilíaca direita. Ao           
exame ginecológico o colo tem consistência normal, está inteiro e fechado           
e é doloroso à mobilização. O útero e as regiões anexais são difíceis de              
avaliar por desconforto da doente, sobretudo à direita. O teste          
imunológico da gravidez na urina é negativo. Os resultados analíticos          

revelaram leucócitos no sangue de 14 000/mm3.  

Qual dos seguintes é o mais adequado estudo a solicitar de seguida?  

A. Análise sumária de urina.  
B. Doseamento serológico de beta-HCG.  
C. Ecografia abdomino-pélvica.  
D. Ecografia pélvica por via vaginal.  
E. Raio-X do abdómen em pé.  

Resposta correta: C (Academia colocou D) 

 

Justificação: 

A sintomatologia apresentada faz lembrar de fato uma apendicite. Nesse          
contexto, faz sentido a realização de uma ecografia abdominal- pélvica.          
Mas existem outras condições que podem cursar com o mesmo quadro           
clínico e cuja ecografia pélvica por via vaginal tem utilidade (eg, massa            
anexial, (sub-)torção anexial, doença inflamatória pélvica, gravidez       
ectópica/aborto tubário). Destacamos: 

- Patologia ovárica (quistos funcionais): “A follicular cyst becomes        
clinically significant if it is large enough to cause pain or if it persists              



 
 

beyond one menstrual interval. For poorly understood reasons,        
the granulosa cells lining the follicular cyst persist through the          
time when ovulation should have occurred and continue to enlarge          
through the second half of the cycle. A cyst may enlarge beyond 5             
cm and continue to fill with follicular fluid from the thickened           
granulosa cell layer. Symptoms associated with a follicular cyst         
may include mild to moderate unilateral lower abdominal pain         
and alteration of the menstrual interval. The latter may be the           
result of both failed subsequent ovulation and bleeding stimulated         
by the large amount of estradiol produced in the follicle. This           
hormonal environment, along with the lack of ovulation,        
overstimulates the endometrium and causes irregular bleeding.       
Pelvic examination findings may include unilateral tenderness with a         
palpable, mobile, and cystic adnexal mass. Pelvic ultrasonography        
can be used as an adjunct to physical examination and is often            
warranted in reproductive-age patients who have cysts larger than 5          
cm in diameter.” É certo que não diz especificamente que a           
ecografia pélvica é por via vaginal, mas a sua realização exclui com            
maior acuidade a patologia ovárica e das trompas de falópio. 
(Beckmann, Cap. 50, Secção VI – Patologia ovárica e anexial) 
 

 
- Gravidez ectópica, ainda que segundo o Beckmann seja excluída         

pelo TIG negativo: “The initial assessment in the otherwise              
hemodynamically stable patient must include a pregnancy test. A                 
negative pregnancy test excludes the possibility of ectopic               
pregnancy. Urinary pregnancy tests, which detect hCG levels to 20                   
IU/L, are now commonly available. These tests detect hCG as early                     
as 14 days after fertilization and are positive in more than 90% of                         
cases of ectopic pregnancy. Serum assays can detect the presence of                     
hCG as early as 5 days after fertilization, that is, before the missed                         
menstrual cycle; however, because they require additional time and                 
expertise to perform, they are often not utilized in a potentially                     
emergent clinical setting.” (Beckmann, Cap. 19, Secção II – Gravidez             
Ectópica e Abortamento) 

  



 
 

Pergunta 41. Pediatria 

Um lactente de 9 meses de idade é trazido ao serviço de urgência devido a história de                  
cinco dias de diarreia. A diarreia era inicialmente aquosa e nos últimos dois dias começou a                
apresentar uma pequena quantidade de sangue e muco. Teve dois episódios de vómito no 1.º               
dia de doença. Não tem vomitado novamente. Não tem história de febre. A criança aparenta               
estar bem. É alimentado com leite adaptado desde os 4 meses de idade, altura em que iniciou                 
a diversificação alimentar. Não há outros casos reportados de diarreia na creche. Não tem              
história de viagens recentes ao estrangeiro. Os sinais vitais estão dentro dos limites da              
normalidade. O exame físico não revela alterações. 

Além de reforçar a hidratação oral, qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

A. Iniciar antibioticoterapia empírica. 
B. Medicar com loperamida. 
C. Mudar para uma fórmula sem lactose. 
D. Realizar coprocultura. 
E. Não são necessárias medidas adicionais neste momento. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Diarreia aguda, sem sinais de desidratação, fezes com sangue e muco 

O quadro sugere gastroenterite aguda pela duração de 5 dias, vómitos iniciais e diarreia              
aquosa; a ausência de febre indicaria uma causa viral; a ausência de contexto epidemiológico              
apesar de não excluir uma causa infeciosa de qualquer etiologia, raramente está ausente nos              
quadros virais. A presença de sangue é um dado importante; as causas mais frequentes de               
diarreia com sangue abaixo dos 12meses são a infecciosa e as colites associadas ao              
aleitamento ou idiopáticas.  

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta mais correcta é a D. NTP 20.ª ed, pag 1869 e Update on diarrhea, Cajacob, N. e                   
Cohen, M., Pediatrics in Review, 2016. 

O NTP também sugere no algoritmo de diarreia que perante diarreia com sangue se assuma               
disenteria e se medique imediatamente com antibiótico contudo, na possibilidade de E.coli,            
não deve ser iniciada antibioticoterapia empírica, pelo que se exclui essa opção. Agentes             
antimotilidade são contraindicados na diarreia com sangue. A mudança para uma fórmula sem             
lactose poderia ser admitida, contudo a intolerância transitória à lactose pós-infecciosa           
habitualmente surge após quadros com mais de 1 semana de duração. Seria também             
admissível não tomar medidas adicionais neste momento e vigiar a criança, dado o seu bom               
estado geral e quadro de curta duração. Contudo, perante uma diarreia com sangue, a              
hipótese mais segura é, no mínimo, pedir uma coprocultura. 

 

 



 
 

COMENTÁRIO À RESPOSTA DA ACSS 

Resposta ACSS: E 

Resposta Academia: D 

Tal como explicado na correção da Academia, apesar de a bibliografia indicativa apontar para a               
realização de coprocultura, seria admissível não tomar qualquer medida adicional neste           
momento perante este caso clínico. 

Trata-se de uma criança com diarreia aguda (5 dias de evolução) de causa aparentemente viral               
(sem febre, sem dor abdominal, vómitos no 1.º dia), cuja avaliação nos tranquiliza (bom estado               
geral, sem sinais de desidratação), que apresenta apenas pequena quantidade de sangue e             
muco nas dejecções nos últimos dois dias. Não é incomum após uma diarreia viral em idade                
pediátrica haver pequena quantidade de sangue nas fezes, por lesão dos enterócitos            
(associada a muco) ou por fissura anal. A bibliografia americana opta sempre por uma postura               
mais defensiva do médico e impõe a suspeição de disenteria perante qualquer diarreia com              
sangue, o que implicaria coprocultura, no mínimo, e início de antibioticoterapia; contudo, o             
diagnóstico de disenteria não deve ser o primeiro na nossa cabeça perante uma queixa de               
pequena quantidade de sangue e muco nas fezes que não se associa a dor abdominal, febre ou                 
ar doente. Na prática do dia-a-dia, na nossa realidade, perante uma criança com pequena              
quantidade de sangue nas fezes durante um quadro de diarreia que se enquadra numa              
gastroenterite provavelmente viral, optamos por uma atitude expectante, não tomando          
quaisquer medidas adicionais e mantendo vigilância da criança; caso surjam outros sinais de             
alarme, avança-se para mais investigação. 

Este exemplo de resposta reforça que nesta nova prova será importante valorizar a prática              
clínica real e ter sentido crítico na resposta às vinhetas clínicas, usando o livro como base mas                 
mantendo a capacidade de raciocínio. 

 

  



 
 

PERGUNTA 43. MEDICINA - DIGESTIVA E HEPATOBILIAR – INSUFICIÊNCIA 
VASCULAR MESENTÉRICA (B)  
 
Um homem de 65 anos de idade com história de fibrilação auricular e diabetes mellitus tem                
dor abdominal há duas horas. Ele diz que a dor está mais intensa e generalizou-se a todo o                  
abdómen. Descreve fezes sanguinolentas. Tº 38ºC; Leucócitos 14 000/mm3. O abdómen           
revelou diminuição dos ruidos intestinais e dor ligeira à palpação.  
 
Qual dos seguintes é o mais provável?  
A – Angina intestinal (Chave A) 
B – Diverticulite sigmoide aguda  
C – Diverticulose  
D – Embolia arterial mesentérica (Academia + chave B) 
E – Torsão do apêndice epiploico  
 
1. Identificação da chaveta clínica  
Isquémia Mesentérica Arterial Oclusiva Aguda  
 
2. Validação da afirmação certa.  
D – Embolia arterial mesentérica  
 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  
Harrisons 19th, - capítulo 354, página 1979  
Incidência e epidemiologia:  
“Risk factors for arterioocclusive mesenteric ischemia are generally acute in onset and include             
atrial fibrillation, recent myocardial infarction, valvular heart disease, and recent cardiac or            
vascular catheterization, all of which result in embolic clots reaching the mesenteric            
circulation.“  
Anatomia e fisiopatologia:  
“Occlusive ischemia is a result of disruption of blood flow by an embolus or progressive               
thrombosis in a major artery supplying the intestine. Emboli originate from the heart in more               
than 75% of cases…”  
Apresentação e avaliação:  
“Acute mesenteric ischemia resulting from arterial embolus or thrombosis presents with           
severe acute, nonremitting abdominal pain strikingly out of proportion to the physical findings.             
Associated symptoms may include nausea and vomiting, transient diarrhea, anorexia, and           
bloody stools. With the exception of minimal abdominal distention and hypoactive bowel            
sounds, early abdominal examination is unimpressive.”  
 
2.2 Mini texto explicativo  
O quadro clínico é muito sugestivo de isquémia intestinal aguda: dor abdominal intensa             
desproporcional ao exame objetivo num doente com fibrilhação auricular.  
- A dor abdominal súbita e intensa com diarreia sanguinolenta e com um exame objetivo quase                
inocente – apenas com ligeira dor à palpação e ruídos hidroaéreos diminuídos, sem evidência              
de sinais de irritação peritoneal. Estes achados são típicos de uma fase precoce desta              
patologia. Além disso, verifica-se também uma resposta inflamatória sistémica inespecífica          
com febre e leucocitose que pode acompanhar vários quadros de abdómen agudo. A etiologia              
da isquémia mesentérica aguda oclusiva é, na maioria das vezes, tromboembólica com origem             
no coração, pelo que a história médica deste doente com fibrilação auricular reforça muito a               
hipótese de diagnóstico.  



 
 

Relativamente às restantes hipóteses de diagnóstico, a Diverticulite e a Torção do            
apêndice epiploico também podem originar quadros de abdomén agudo com febre e            
leucocitose mas, geralmente, não acompanham-se de diarreia sanguinolenta e o exame           
objetivo não é inocente, apresentando sinais de irritação peritoneal. A diverticulose refere-se à             
presença de divertículos intestinais, sendo na sua maioria assintomáticos. Por vezes podem            
complicar originando quadros de HGI ou diverticulite.  

A angina intestinal caracteriza-se tipicamente por quadros crónicos de dor dor/cólica           
pós-prandial com anorexia e emagrecimento, sendo o quadro de uma isquémia intestinal não             
oclusiva crónica, comumente em doentes com múltiplos fatores de risco ateroscleróticos. 

 

Comentário à chave de solução da ACSS: 

Na minha opinião o quadro clínico é muito mais sugestivo de um quadro de isquémia               
intestinal aguda por embolia arterial mesentérica do que angina intestinal crónica pois: 

1. Quadro de dor abdominal aguda (2h de evolução) intensa desproporcional ao exame            
objetivo em doente com fibrilação auricular – apresentação muito característica que           
deve logo sugerir esta hipótese de diagnóstico 

2. A isquemia intestinal aguda é maioritariamente tromboembólica, sendo a FA o           
principal fator de risco. 

3. Acompanhado de fezes sanguinolentas, leucocitose e febre (comum na isquemia          
intestinal aguda e não presente na angina intestinal) 

4. Ausência do quadro clássico de angina intestinal: episódios anteriores de dor           
abdominal pós prandial acompanhado de anorexia e emagrecimento 

 
HPIM, capítulo 354, pag 1981 - referem que dor abdominal sem perda ponderal NÃO               

é angina mesentérica crónica 
 
“Chronic intestinal ischemia presents with intestinal angina or postprandial abdominal pain associated            
with need for increased blood flow to the intestine following meals. Patients report abdominal cramping               
and pain following ingestion of a meal. Weight loss and chronic diarrhea may also be noted. Abdominal                 
pain without weight loss is not chronic mesenteric angina. Physical examination will often reveal a               
malnourished patient with an abdominal bruit as well as other manifestations of atherosclerosis.” 
  



 
 

Pergunta 47 Pneumo 
 
Um homem de 78 anos de idade vem à consulta do médico assistente no centro de saúde por 
queixas de tosse com expectoração esbranquiçada desde há 4 meses. Adicionalmente tem 
dispneia para grandes esforços e sibilância ocasional, desde os últimos três meses. Nega febre, 
toracalgia ou perda de peso durante este período. Tem antecedentes de hipertensão arterial, 
dislipidémia, hábitos tabágicos (10 uindades dia desde há 45 anos). Medicado cronicamente 
com clortalidona, amlodipina, rosuvastatina. Ao exame físico o doente encontra-se sem sinais 
de dificuldade respiratória. Os sinais vitais são: temperatura 36.3ºC, frequência cardíaca 
89/min, frequência respiratória 18 por min e PA 107/80mmHg. A saturação de O2 é 98% em ar 
ambiente. Doente mede 167cm e pesa 89 kg: IMC 31.9Kg/m2. À auscultação pulmonar 
apresenta normalização na relação tempo inspiratório e tempo expiratório e rara sibilância, 
em todos os campos. Restante exame irrelevante 
Quais dos seguintes estudos é o mais apropriado próximo passo para confirmar o diagnóstico? 
A. Espirometria 
B. Gasometria 
C. Hemograma 
D. RX Tórax 
E. TC Toracico 
 
Identificação da chaveta clínica: 
Doente com tosse crónica 
 
2. Validação da afirmação certa. 
D. RX Tórax 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
Harrisons 19th capitulo 48, página 244 
2.2 Mini texto explicativo 
“In virtually all instances, evaluation of chronic cough merits a chest radiograph”.. 
 
Contestação à chave de correção: 

O que é que é importante neste doente: tosse com expectoração esbranquiçada desde há 4 
meses, dispneia para grandes esforços e sibilância ocasional, desde os últimos três meses, 
hábitos tabágicos (10 unidades dia desde há 45 anos). A auscultação pulmonar apresenta 
normalização na relação tempo inspiratório e tempo expiratório e rara sibilância, em todos os 
campos.  
Isto pode indiciar-nos uma DPOC não diagnosticada, principalmente pelo facto de ser fumador 
e apresentar clínica sugestiva – tosse, bronquite, sibilância, dispneia com esforços. Ter-se-ía 
que fazer espirometria para confirmar este diagnóstico. No entanto, acho que seria sempre 
indicado fazer uma radiografia de tórax num doente com tosse arrastada (cronica), antes de 
fazer espirometria. Nesta pergunta, acho que ambas as repostas poderiam ser consideradas 
correctas. 
 
  



 
 

PERGUNTA Nº: 63 Medicina – Oncologia  

Uma mulher de 40 anos de idade, caucasiana, recorre ao consultório do médico logo após               
ter realizado colonoscopia no mesmo edifício. Está em lágrimas, referindo que removeram um             
pólipo de 1 cm do cólon sigmóide e que os resultados da biópsia não vêm antes de 5 dias. Nos                    
últimos seis meses teve dor abdominal nos quadrantes inferiores do abdómen, distensão            
abdominal e obstipação. Apesar dela saber que os resultados da biópsia não estão disponíveis,              
quer saber se o médico pensa que ela tem um cancro e se vai morrer. A mãe morreu de cancro                    
aos 55 anos de idade e o pai foi submetido a colectomia por cancro do cólon aos 35 anos e                    
ainda está vivo. 

Qual das seguintes afirmações é a mais adequada neste momento? 

A. “É evidente que tem elevado risco de cancro uma vez que ambos os pais tiveram cancro 
do cólon, mas isso não significa que tenha.” 

B. “Há tratamentos novos e eficazes para o cancro do cólon, por isso mantenha-se positiva.” 

C. “Não se deve preocupar enquanto não tivermos os resultados.” 

D. “O tamanho pequeno do pólipo favorece um resultado benigno, pelo que temos de 
aguardar os resultados da biópsia.” 

E. “Se for um cancro, provavelmente ainda não terá metástases.” 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de rastreio de cancro colo-retal / risco familiar 

 

2. Validação da afirmação certa 

A remoção de um pólipo, independentemente do seu tamanho ou localização, não é             
patognomónica da presença/ausência de cancro colo-retal. Assim, apesar da doente ter           
antecedentes familiares importantes, só após a obtenção do relatório anatomo-patológico          
seria possível fazer diagnóstico / excluir doença. Nesta fase é importante tranquilizar e             
informar corretamente a doente, sem dar falsas esperanças. 

 

3. Comentário a resposta da ACSS 

A resposta considerada como correta segundo a grelha da ACSS é a D – “O tamanho pequeno                 
do pólipo favorece um resultado benigno, pelo que temos de aguardar os resultados da              
biópsia.” Contudo, não consideramos essa a resposta mais acertada pela sua premissa – o              
tamanho dos pólipos nada diz sobre o seu grau de malignidade e o diagnóstico de neoplasia                
deve ser, salvo raras exceções (entre as quais não está incluído o CCR), feito com informação                
histológica da massa.  

 

  



 
 

Pergunta 65. 

ENDOCRINOLOGIA/GINECOLOGIA / PSIQUIATRIA – PERDA DE PESO / AMENORREIA 

Uma mulher de 18 anos de idade, vivendo com os pais e irmão mais velho, é observada pelo                  
seu médico assistente, no centro de saúde, onde foi trazida pela mãe, procurando uma              
consulta de Nutrição. A mãe refere que nos dois últimos anos, a doente tem sido               
progressivamente restritiva em relação aos alimentos, alimentando-se quase exclusivamente         
de pequenas quantidades de peixe e 

legumes. Igualmente aumentou as atividades de exercício físico, passando pelo menos três            
horas por dia no ginásio. Quando entrevistada, a doente refere a necessidade de se submeter               
a este regime face a vontade de perder peso e melhorar algumas áreas do seu corpo, que                 
entende como excessivamente volumosas. Sem antecedentes médicos relevantes, mas com          
amenorreia desde há 

seis meses. No exame físico, apresenta-se emagrecida e desidratada. Ela tem 165 cm de altura               
e pesa 37 Kg. IMC 13,6kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 35,4oC, frequência cardíaca              
45/min, frequência respiratória 13/min e pressão arterial 90/65mmHg. Não estão disponíveis           
meios auxiliares de diagnóstico no imediato. 

 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

 

A. Marcar consulta de seguimento em MGF 

B. Referenciar para consulta de Nutrição 

C. Referenciar para consulta de Psicologia 

D. Referenciar para consulta de Psiquiatria 

E. Referenciar para Serviço de Urgência 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de um caso de Anorexia Nervosa com Amenorreia Hipotalâmica Funcional por baixo             
peso e excesso de atividade física. Tem um IMC abaixo do normal (IMC <17,5Kg/m2), estando               
desnutrida, pelo que seria importante referenciar, no futuro, para consulta de multidisciplinar            
de Psiquiatria, Nutrição e Psicologia. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

CONSIDERAÇÕES PERANTE A CHAVE DA ACSS 

A alínea considerada correta foi a alínea D, contudo         
não concordo com esta opção, considerando a       
resposta E mais correta. Trata-se de uma doente        
com sinais que indicam necessidade de tratamento       
urgente (desidratação, bradicárdica, hipotermia e     
IMC<14) pelo que deverá ser observada no S.U,        



 
 

para avaliação analítica, cardiológica, hidratação e, caso necessário, internamento. 

 

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7a Edição, Cap 13, p. 319, Box 13.4 “Abnormalities              
requiring urgente follow-up or intervention in anorexia nervosa (...) BMI <14Kg/m2;           
Temperature < 35,5oC” 

 

Harrisons Cap 15 - Menstrual Disorders and Pelvic Pain - pg. 212 - Amenorreia Hipotalamica               
Funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Pergunta 66.  Psiquiatria 

Um homem de 70 anos de idade com história de esquizofrenia que está em remissão há 10                 
anos tem doença pulmonar obstrutiva crónica e carcinoma da próstata. Ele é internado no              
hospital para realizar prostatectomia. Durante o período pós-operatório ele fica abruptamente           
confuso e desorientado. Está paranoide e alterna períodos de combatividade e de inibição             
psicomotora. Ele recusa qualquer medicação. 

Qual dos seguintes é o primeiro passo mais apropriado? 

A. Administrar salbutamol por nebulizador 

B. Administrar haloperidol 

C. Determinar a saturação de oxigénio por oximetria de pulso 

D. Requisitar raio-X tórax 

E. Requisitar ionograma 

 

Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de um doente idoso, com antecedentes de esquizofrenia e doença pulmonar             
obstrutiva crónica, estabilizado há 10 anos. É internado para cirurgia urológica eletiva e, após              
realização da mesma, inicia quadro confusional agudo (delírium) - caracterizado por confusão e             
desorientação (muito sugestivas de delírium) bem como ideias paranoides e agitação           
psicomotora alternada com prostração.  

2.2 Mini texto explicativo 

A resposta considerada correta é a C (Determinar a saturação de oxigénio por oximetria de               
pulso). Este doente apresenta 3 fatores de risco para desenvolver um quadro de delírium após               
ser submetido a uma situação de stress (cirurgia, neste caso): antecedentes de DPOC, idade              
avançada e declínio cognitivo (inerente à doença psiquiátrica, neste caso a Esquizofrenia). No             
caso particular dos doentes com declínio cognitivo e idade avançada, esta condição é muitas              
vezes suficiente para ser a causa etiológica do quadro de delírium (Shorter Oxford Textbook of               
Psychiatry, 7a Edição, Cap 14, p.351 “Delirium is much more common in the elderly than in                
younger people, and in individuals with diminished ‘cerebral reserve’, notably those with            
pre-existing dementia and other medical factors (Box 14.1)). 

 

CONSIDERAÇÕES PERANTE A CHAVE DA ACSS 

Perante um doente em delírium (diagnóstico é clínico), é essencial identificar e tratar a causa               
subjacente, realizando os exames complementares de diagnóstico necessários. Contudo, na          
prática clínica, quando nos deparamos com um doente muito agitado e com sintomatologia             
psicótica associada, muitas vezes não se consegue iniciar a marcha diagnóstica sem primeiro             
reduzir a agitação (neste caso com terapêutica antipsicótica) – à semelhança dos doentes que              
recorrem ao SU com dor, em que a primeira coisa que se faz é reduzir a dor e depois investigar                    
a causa. 

 



 
 

Neste caso, a opção C é a resposta academicamente mais correta. Em primeiro lugar deve               
ser investigada a etiologia do quadro confusional. Contudo, na prática clínica, a            
investigação da etiologia e o tratamento da agitação (grave, como neste caso) muitas vezes são               
concomitantes. 

Saliento que nos casos de delírium em que a agitação é menor, sem sintomas psicóticos, onde                
predomina a confusão mental, medidas não farmacológicas (como colocar um doente num            
ambiente mais calmo, reduzindo os estímulos) são muitas vezes suficientes e devem ser             
tentadas antes da terapêutica farmacológica – neste caso a agitação era mais grave e, nestes               
casos, é necessário recorrer a medidas farmacológicas. 

 

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7a Edição, Cap 14, p.353 “..in practice many patients              
with delirium are treated with medication to control agitation and distress, and to allow              
adequate sleep. Antipsychotics are usually first-line medication. They should be limited to cases             
with severe agitation (endangering the patient) and for psychotic symptoms causing distress            
(hallucinations or delusions) (Inouye et al., 2014b). Haloperidol has conventionally been used,            
starting at a very low dose..” 

 

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7a Edição, Cap 14, p.353 “Delirium is a medical              
emergency. Although it is a clinical diagnosis, it is essential to identify and treat the underlying                
cause, and a range of investigations may be required (see Box 14.3). Many are routine (e.g.                
electrolytes, full blood count, urinalysis), whereas others are carried out depending on the             
context (e.g. lumbar puncture). Vital signs need regular measurement.” 

  



 
 

Pergunta 69 Pneumo.  
Um homem de 70 anos de idade, mineiro de carvão reformado, é trazido ao Serviço de 
Urgência por dor de aparecimento súbito no hemitórax direito e dispneia. Os sinais vitais são 
temperatura 37ºC, frequência cardíaca 130/min e PA 90/75mmHg. O exame físico revela 
respiração superficial, desvio da traqueia para a esquerda e diminuição dos sons nos campos 
pulmonares direitos. 
Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 
 
A. Administrar 3L soro NaCl 0.9% e reavaliar o doente 
B. Internar na unidade de cuidados intensivos para monitorização e observação 
C. Inserir um dreno torácico e internar o doente 
D. Requisitar um RX Tórax 
E. Programar uma cintilografia de ventilação-perfusão 
 
Identificação da chaveta clínica: 
Trata-se de um doente com exposição a pneumopoluentes (carvão) e portanto com factores 
de risco para doença pulmonar, nomeadamente DPOC, que se apresenta comum quadro 
sugestivo de pneumotórax. 
 
2. Validação da afirmação certa. 
Requisitar um RX Tórax 
 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
Harrisons 19th capítulo 317, página 1719 
 
2.2 Mini texto explicativo 
Trata-se de um doente com exposição a pneumopoluentes (carvão) e portanto com factores 
de risco 
para doença pulmonar, nomeadamente DPOC, que se apresenta com um quadro sugestivo de 
pneumotórax espontâneo secundário. Temos um doente hemodinamicamente estável, pelo 
que um 
Raio-X Tórax seria o passo mais indicado para confirmação do diagnóstico, antes de proceder a 
técnicas invasivas 
 
Contestação à chave de correção:O tratamento neste doente é de facto colocação de dreno, 
tendo em conta que se trata de um doente com suspeita de pneumotórax espontâneo 
secundário. No entanto, a não ser que se trate de um pneumotórax hipertensivo, com 
instabilidade hemodinamica, deve-se pedir uma radiografia de tórax para confirmar o 
diagnóstico antes da colocação do dreno. 

Podem ter considerado um pneumotórax hipertensivo, tem uma TA borderline e desvio da 
traqueia para o lado contralateral.  
Esta pergunta levanta dúvidas. É lícito realizar um RX torax primeiro. Caso a intenção fosse um 
pneumotórax hipertensivo, a indicação seria para aspiração com agulha antes da colocação de 
dreno, como na pergunta 129. 
 
  



 
 

Pergunta 74. ORL 
Uma mulher de 45 anos de idade recorre ao consultório medico devido a uma história de 6 
meses de zumbidos (tinnitus) do ouvido direito e perda progressiva de acuidade auditiva 
direita. Refere dificuldade em ouvir as pessoas ao telefone quando coloca o telefone a direita. 
Não perdeu acuidade auditiva a esquerda. Não tem história prévia de patologias relevantes e 
não toma qualquer medicação. Os sinais vitais são normais. O exame físico revela ligeira ptose 
do andar interior da hemiface direita e perda de rugas na fronte direita. O reflexo corneano é 
normal no olho esquerdo mas ligeiramente reduzido no olho direito. A acuidade auditiva esta 
reduzida à direita. O resto do exame neurologico nao revela anomalias. 

 
A. doença de meniere 
B. glioma do tronco cerebral 
C. herpes zoster do ouvido 
D. neurinoma do acustico 
E. otosclerose 
1. Identificação da chaveta clínica: 
D. 
2. Validação da afirmação certa. 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
The clinical handbook of ENT disorders, pag 26 

 
2.2 Mini texto explicativo 
Exclui-se: 
- alínea A e E por não estarem associadas com qualquer alteração neurológica descrita no 
enunciado. 
- alínea C pelo quadro arrastado, ausência de otalgia e de alterações à otoscopia. 
- alínea B pela ausência de disfonia, disartria e/ou disfagia. 
Portanto resta-nos o neurinoma do VIII par, que cursa com surdez sensorioneural unilateral e 
diminuição da discriminação. Quando atinge dimensões consideráveis, projecta-se no ângulo 
pontocerebeloso comprimindo estruturas como a AICA, VIII e o VII par. 

 
"Occlusion of the anterior inferior cerebellar artery may be suspected with the sudden onset of 
vertigo, SNHL, facial paralysis and cerebellar and sensory signs including ipsilateral loss of pain 
and temperature sensation on the face, including corneal hypesthesia. Partial loss of pain and 
temperature sensation on the contralateral side may occur. 

 

Comentário à chave ACSS 

Exclui-se: 
- alínea A e E por não estarem associadas com qualquer alteração neurológica descrita 
no enunciado. 
- alínea C pelo quadro arrastado, ausência de otalgia e de alterações à otoscopia. 
- alínea B pela ausência de disfonia, disartria e/ou disfagia ou outros sinais neurológicos 
focais, assim como expressão sintomática estritamente unilateral. 
Portanto resta-nos o neurinoma do VIII par, que cursa com surdez sensorioneural 
unilateral e diminuição da discriminação. Quando atinge dimensões consideráveis, 



 
 

projecta-se no ângulo pontocerebeloso comprimindo estruturas como a AICA, o V e 
o VII par. 
 
Resposta certa a D: 
"Gradual progression of a hearing deficit is common with otosclerosis, noise-induced 
hearing loss, vestibular schwannoma, or Ménière’s disease. Small vestibular 
schwannomas typically present with asymmetric hearing impairment, tinnitus, and 
imbalance (rarely vertigo); cranial neuropathy, in particular of the trigeminal or 
facial nerve, may accompany larger tumors.." HPIM 19a p.220 
 

 

 

  



 
 

Pergunta 76. Psiquiatria 

É-lhe pedido para observar um homem de 96 anos de idade que está num lar de idosos. O                  
enfermeiro assistente refere que o doente tem comida mal e que perdeu o interesse em viver.                
Já esteve internado no hospital três vezes por pneumonia e desidratação. Quando observa o              
doente ele diz que deseja morrer. O seu único familiar vivo é uma irmã, que reside no mesmo                  
lar de idosos. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado. 

A. Emitir instruções de não reanimar e medidas de conforto apenas 

B. Orientar para consulta de psiquiatria 

C. Perguntar ao doente porque é que quer morrer 

D. Realizar MMSE (Mini-Mental-State Examination) 

E. Saber se a irmã é a sua procuradora de cuidados de saúde 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso Clínico compatível com perturbação depressiva – doente com humor depressivo 

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7a Edição, Cap 9, p.194 “Pessimistic thoughts concern             
future prospects. Patients expect the worst. They foresee failure in work, the ruin of finances,               
misfortune for family, and an inevitable deterioration in health. These ideas of hopelessness are              
often accompanied 

by the thought that life is no longer worth living and that death would come as a welcome                  
release. These gloomy preoccupations may progress to thoughts of, and plans for, suicide.” 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Resposta correta C – Perguntar ao doente porque é que quer morrer. No entanto, a resposta                
B- Orientar para consulta de psiquiatria também faz sentido, mas numa segunda fase (quando              
os sintomas estiverem bem caracterizados). 

 

2.2 Mini texto explicativo 

CONSIDERAÇÕES PERANTE A CHAVE DA ACSS 

Doente com perturbação depressiva (perda de apetite, ideação suicida, perda de interesse em             
viver) – tendo em conta a sintomatologia, independentemente da idade e/ou patologia            
subjacente, é necessário avaliar e tratar o quadro depressivo. Contudo, antes de referenciar a              
consulta de Psiquiatria, deve-se caracterizar bem as queixas do doente, daí ser importante             
perguntar primeiro porque é que ele quer morrer. Neste caso, apesar do doente apresentar              
sintomas da linha depressiva, a vontade de morrer pode estar associada (ou a ser agravada)               
por um quadro de dor, por exemplo, e aí seria pertinente tratar essa co-morbilidade associada. 

  



 
 

Pergunta 90. Ob Gin 

Uma mulher de 34 anos de idade vem ao consultório médico às 28              
semanas de gestação. Ela refere que tem dores dorsais contínuas todas as            
noites, mas que pensa que não são contrações porque sente o útero mole             
nessas alturas. Ela nega desconforto urinário. Esta é a sua quinta visita            
pré-natal durante esta gravidez, que tem sido normal desde a visita inicial            
às 6 semanas após a última menstruação. Os testes laboratoriais são           
normais e o grupo sanguíneo é A, Rh-. Esta é a sua segunda gravidez. Há               
três anos deu à luz um recém-nascido saudável de 38 semanas de            
gestação. Em relação às dores dorsais além de aconselhar exercício físico           
adequado, qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado?  

A. Prescrever banhos de imersão quentes.  
B. Recomendar medicação analgésica.  
C. Requisitarcardiotocografia.  
D. Requisitar raio-X da coluna vertebral.  
E. Solicitar consulta de ortopedia.  

Resposta correta: B (Academia colocou a A) 

 

Justificação:   

 
“As pregnancy advances, a compensatory lumbar lordosis (anterior        
convexity of the lumbar spine) is apparent. This change is functionally           
useful because it helps keep the woman’s center of gravity over the legs;             
otherwise, the enlarging uterus would shift it anteriorly. However, as a           
result of this change in posture, virtually all women complain of low back             
pain during pregnancy.” 

 

(Beckmann, Cap. 5, secção I – Fisiologia Materno-Fetal) 

 

 

“Lower back pain is common, especially in late pregnancy. The altered           



 
 

center of gravity caused by the growing fetus places unusual stress on            
the lower spine and associated muscles and ligaments. Treatment         
focuses on heat, massage, and limited use of analgesia. A specially fitted            
maternal girdle may also help, as will not wearing shoes with high heels.” 

 (Beckmann, Cap. 6, secção II – Pré-concepção e Cuidados Ante-parto) 

Tendo em conta que há 2 opções possíveis e que o Beckmann nos diz que               
a analgesia deve ser limitada, parece-nos mais correto começar por          
banhos de imersão. 

Compreendemos que possa existir uma nuance por o calor referido na           
alínea ser aplicado sob a forma de banhos de imersão e não calor local,              
que é o habitualmente recomendado. De facto, no mesmo capítulo 6,           
secção de exercício, pode ler-se:  

 

“Sitting in a hot tub or sauna after exercise is not recommended for             
pregnant women. Hyperthermia may be teratogenic, particularly in the         
first trimester. Pregnant women might reasonably be advised to remain in           
saunas for no more than 15 minutes and in hot tubs for no more than 10                
minutes. In a hot tub, if a woman’s head, arms, shoulders, and upper chest              
are not submerged, there is less surface area to absorb heat.” 

(Beckmann, Cap. 6, secção II – Pré-concepção e Cuidados Ante-parto) 

 

Parece-nos ainda assim que a recomendação de banhos de imersão não           
está errada, particularmente para lá do 1o trimestre, desde que sejam           
tomadas as devidas precauções. Mantemos que a orientação deste         
sintoma que afeta praticamente todas as grávidas deverá ser         
conservadora e que, tal como referido no Beckmann, a analgesia deverá           
ser limitada a casos refractários a essas medidas (que incluem, por           
exemplo, a utilização de cinta/faixa de grávida, não incluída em nenhuma           
das alíneas). 

 

 



 
 

Pergunta 92 Infecto.  
Uma mulher de 65 anos de idade recorre ao médico de família em outubro para               
uma consulta de rotina. Refere congestão nasal e uma ligeira cefaleia nos últimos dias.              
Não tem antecedentes pessoais significativos e não toma medicação habitual. O           
Programa Nacional de Vacinação encontra-se atualizado. A doente quer tomar a           
vacina da gripe e a anti-pneumocócica. Os sinais vitais são temperatura 37.0ºC,            
frequência cardíaca 80/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 130/85          
mm Hg. O exame físico é normal. Relativamente à vacinação nesta doente, qual é o               
passo mais apropriado neste momento? 
 

A. Adiar a administração de ambas as vacinas até que o quadro de infeção             
das vias respiratórias superiores se resolva. 

B. Administrar ambas as vacinas hoje. 
C. Administrar a vacina antipneumocócica dentro de uma semana. 
D. Administrar a vacina antipneumocócica na próxima consulta de rotina. 
E. Administrar somente a vacina da gripe hoje. 

 
1. Identificação da chaveta clínica: 
Vacinação. 
  
2. Validação da afirmação certa. 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
A resposta considerada correcta é a B. HPIM 19ª ed. página 786-789 e 809. 
 
2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO/Resposta à ACSS 
Ambos os esquemas vacinais estão recomendados em doentes idosos com 65 ou            
mais anos, ainda que sem comorbilidades significativas. A coexistência de doença           
aguda moderada a grave com ou sem febre configura uma precaução, mas não uma              
contra-indicação formal, em relação à administração da vacinação, pelo que esta           
poderá ser administrada ou diferida até à resolução total do quadro. 
 
Tratando-se de uma doente com boa adesão à consulta e à vacinação, o que parece               
ser o caso descrito, seria legítimo adiar a vacinação agendando uma nova            
consulta brevemente para reavaliação e cumprimento das vacinas.        
Adicionalmente, se se verificasse uma complicação do quadro clínico da doente           
poderia ser difícil distinguir um agravamento da doença de base de um efeito adverso              
da vacinação. 
Por outro lado, dado que a doente não apresenta um quadro grave, também é legítimo               
optar por não perder uma oportunidade importante para actualizar uma vacinação que            
é comprovadamente benéfica neste grupo etário. 
 

  



 
 

 

PERGUNTA Nº: 110 Urologia 

Uma mulher de 23 anos de idade, primigesta de 8 semanas de gravidez, recorre ao serviço de                 
urgência devido a dor ao urinar com aumento da frequência e sensação de urgência, desde               
que teve alta do hospital há dois dias. Ela estava a ser tratada por hipermese da gravidez e foi                   
algaliada para obter colheita de urina, durante o internamento de três dias. Os sinais vitais,               
hoje, são temperatura 38,0ºC, frequência cardíaca 92/min, frequência respiratória 16/min e           
pressão arterial 96/74mmHg. A doente parece desconfortável, mas não séptica. Os exames do             
tórax e abdómen não revelam alterações relevantes. Há dor ligeira à palpação suprapúbica. O              
exame pélvico não revela corrimento ou dor À mobilização cervical. A tira-teste urinária é              
positiva para leucócitos e nitritos. Aguarda o resultado da cultura de urina com antibiograma. 

Qual das seguintes é a farmacoterapia mais adequada neste momento? 

-A. Cetoconazol 

B. Doxiciclina 

C. Levofloxacina 

D. Nitrofurantoína 

E. Não medicar até os resultados da cultura e antibiograma serem conhecidos 

 

2.2 Mini texto explicativo/ Resposta à ACSS 

O caso descreve uma infecção do tracto urinário (disúria, polaquiúria, urgência e febre)             
associada ao cateter vesical (algaliação há menos de 48h). Segundo as Guidelines Europeias de              
Urologia de 2018 “cateter-associated UTI refers to UTIs occurring in a person whose urinary              
tract is currently catheterised or has been catheterised within the past 48 hours”, o que se                
verifica nesta doente que esteve algaliada durante o internamento por hiperemese da            
gravidez. Em relação à sintomatologia, nas mesmas Guidelines Europeias de Urologia também            
vem descrito “signs and symptoms compatible with cateter associatd UTI include new onset of              
fever, rigors, altered mental status, malaise or lethargy with no other identified causa, flank              
pain, costovertebral angle tenderness, acute haematuria, pelvic discomfort and in those           
whose catheters have been removed dysuria, urgent or frequent urination and suprapubic            
pain or tenderness” sendo que a nossa doente apresenta febre e os restantes sintomas              
relacionados com a desalgaliação. Em relação ao tratamento, no parágrafo “disease           
management” das mesmas guidelines, indicam que estas devem ser medicadas com           
levofloxacina durante 5 dias. 

 

Do ponto de vista obstétrico, a nitrofurantoína é efetivamente um fármaco de primeira linha              
na ITU na gravidez. No entanto, a sintomatologia e o contexto apresentados por esta grávida               
enquadram-se num quadro de maior gravidade do que a cistite aguda não complicada, que              
deverá ser orientado como uma pielonefrite (embora possa enquadrar-se, como acima           
referido, numa entidade diagnóstica distinta). 

Beckmann (8a edição, Cap. 21 – Gastrointestinal, Renal and Surgical Complications): 



 
 

“A urine culture is obtained at the onset of prenatal care, and patients with asymptomatic               
bacteriuria are treated with ampicillin, cephalexin or nitrofurantoin. Empiric treatment          
(...) is 90% effective. Acute cystitis occurs in approximately 1% of pregnancies and can manifest               
with dysuria, urinary frequency, and urgency. The treatment is the same as for asymptomatic              
bacteriuria.” 

“Patients with pyelonephritis (inflammation of the renal parenchyma,calices, and pelvis) are           
acutely ill, with fever; costovertebral tenderness; general malaise; and, often, dehydration.           
(...) After urinalysis and urine culture are obtained, patients are treated with intravenous             
hydration and antibiotics, commonly a cephalosporin or ampicillin and gentamicin.” 

 

Conclui-se, portanto, que se optaria por antibioterapia endovenosa. Considerando que, neste           
caso em particular, poderíamos considerar que a levofloxacina seria a primeira linha de             
tratamento (ITU associada ao cateter vesical), resta confirmar a indicação para sua            
administração na gravidez. A levofloxacina não é um fármaco contra-indicado na gravidez            
(classe C FDA – administrar se benefícios compensarem riscos) e a sua utilização aparece              
inclusivamente recomendada por NOC da DGS para casos de pielonefrite aguda na gravidez,             
se intolerância a beta-lactâmicos (NOC 015/2011, Terapêutica de infeções do aparelho urinário            
(comunidade); Anexo VII). Assim, mantemos a opinião de que a terapêutica mais adequada é              
a levofloxacina. 

  



 
 

Pergunta 126. Ob Gin 

Uma mulher de 47 anos de idade, gesta 2, para 2, recorre ao consultório               
médico devido a história de menstruações abundantes e frequentes, com          
três meses de duração. Ela refere que lhe parece que menstrua a maioria             
dos dias do mês. A última hemorragia ocorreu há cinco dias atrás e             
necessitou de mudar o tampão higiénico a cada duas ou três horas. Ela foi              
submetida a laqueação tubar bilateral após a sua última gravidez há oito            
anos. A história médica é irrelevante e ela não toma qualquer medicação.            
A história familiar é relevante para histerectomia da mãe por um           
problema hemorrágico. Ela tem 162 cm de altura e pesa 79 kg; IMC é 30               

kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 37,1°C, frequência cardíaca         

72/min, frequência respiratória 18/min e pressão arterial 134/80 mm Hg.          
O exame físico revela uma pequena quantidade de sangue         
vermelho--escuro no fundo de saco vaginal posterior. O colo uterino está           
fechado; não se observam lesões. O útero tem um tamanho normal, é            
firme e móvel; não se palpam massas anexiais. Os resultados do esfregaço            
Papanicolau, exame pélvico e mamografia realizadas há 10 meses não          
revelaram quaisquer alterações. Qual dos seguintes é o exame diagnóstico          
mais apropriado neste momento?  

A. Biópsia do endométrio.  
B. Determinação da concentração sérica de hormona      

folículo-estimulante.  
C. Ecografia abdominal.  
D. Medição do fator de von Willebrand.  
E. RM pélvica.  

 

Resposta correta: A (Academia colocou B) 

Justificação: 

“Diagnosis of AUB is given when vaginal bleeding is not regular, not            
predictable, and not associated with premenstrual signs and symptoms         
that usually accompany ovulatory cycles.” (…) Before anovulatory uterine         
bleeding can be diagnosed, anatomic causes including neoplasia should be          
excluded. (…) Other anatomic causes of irregular vaginal bleeding include          
uterine leiomyomata, inflammation or infection of the genital tract,         



 
 

hyperplasia or carcinoma of the cervix or endometrium, cervical and          
endometrial polyps, and lesions of the vagina. Pelvic ultrasonography         
or sonohysterography may assist in diagnosing these lesions (…)”.         
Laboratory assessment for AUB should include measurement of TSH         
levels”. 

Tal como referimos na resposta original, não questionamos o interesse da           
realização de biopsia endometrial num contexto de HUA. No entanto, se,           
por um lado, deve ser excluída a presença de neoplasias, consideramos           
que, por outro, a realização imediata de uma biópsia endometrial não se            
justifica, sem antes serem investigadas outras causas anatómicas (como         
miomas uterinos, potenciais responsáveis pela sintomatologia      
apresentada). Esta avaliação pode ser efetuada por ecografia pélvica por          
via vaginal, que não consta nas opções de resposta. Assim, e porque a             
hemorragia uterina anómala é frequentemente causada por alterações da         
ovulação, nomeadamente na perimenopausa (a idade da paciente é         
consistente com esta hipótese de diagnóstico: “The average age for          
menopause in the United States is between 50 and 52 years (median            
51.5), with 95% of women experiencing this event between 44 and 55            
years”), parece-nos mais razoável uma abordagem sequencial com estudo         
do estado hormonal da utente (também recomendado na bibliografia)         
antes de avançar para procedimentos invasivos. Compreendemos que        
possa ser efetuada uma abordagem alternativa que inclua ecografia         
pélvica por via vaginal + estudo hormonal + biopsia endometrial no           
mesmo tempo. 

 

 



 
 

(Beckmann, Cap. 39, Secção V – Amenorreia e Hemorragia Uterina 
Anormal; Cap. 41, Secção V - Menopausa) 

  



 
 

PERGUNTA Nº: 127 

MÓDULO E ESPECIALIDADE: MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR  

Um homem de 65 anos de idade, com hábitos alcoólicos ativos, tem tidos nos últimos anos 
uma cirrose compensada com ascite mínima. Nos últimos três meses desenvolve agravamento 
da ascite, de forma progressiva, não responsiva ao controlo da restrição de sódio ou 
farmacoterapia.  

Aspeto macroscópico – Turvo  
Densidade - 1,015  
Proteínas - 3,0 g/dl 
Contagem de células- 200/mm3 (predominantemente células epiteliais) 
 

O aumento do volume de ascite é mais provavelmente devido a qual dos seguintes? 

- 

A. Cirrose hepática.  

B. Insuficiência cardíaca congestiva.  

C. Pancreatite crónica.  

D. Peritonite bacteriana espontânea.  

E. Síndrome nefrótico.  

 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Diagnóstico diferencial de ascite.  

 

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a C.  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  

Harrison’s Principals of Medicine 19.ª ed, capítulo. 59, página 287, figura 59-3.  

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed, capítulo 43, página 462, coluna 2, parágrafo.1, linha 1: 
Diagnostic paracentesis should be considered in any patient with cirrhotic ascites who 
deteriorates clinically.  The diagnosis of SBP is highly likely if a high concentration (>250 
cells/mm3) of polymorphonuclear leukocytes (PMNs) is present in the ascitic fluid.  

2.2. Mini-texto explicativo/Resposta à ACSS 

Num doente com cirrose conhecida, que mantém hábitos tabágicos alcoólicos ativos e que 
desenvolve ascite resistente à terapêutica, uma hipótese a considerar seria uma 
descompensação da sua cirrose hepática, provavelmente de origem alcoólica. Em doentes com 
agravamento da ascite ou qualquer complicação da cirrose está recomendada a realização de 
paracentese. Neste sentido, a análise do líquido ascítico fornece informações importantes. 
Relativamente ao aspeto macroscópico, o facto de ser turvo sugere a presença de um 



 
 

exsudado, apontando para a peritonite bacteriana espontânea, síndrome nefrótico e 
pancreatite crónica como causas mais prováveis. A peritonite bacteriana espontânea pode 
ser excluída, uma vez que o seu diagnóstico implica uma contagem de PMN no líquido ascítico 
> 250/uL. O cálculo do gradiente albumina soro-ascítico substitui a caracterização do líquido 
como exsudado ou transudado, sendo que GASA > 1.1g/dl aponta para causas secundárias a 
hipertensão portal, como cirrose e IC e GASA <1.1g/dl ocorre na doença pancreática ou 
síndrome nefrótico. No entanto, no enunciado não são dados valores de albumina sérica e do 
líquido ascítico nem o GASA. Assim sendo, utilizando as proteínas totais o cut-off estabelecido 
é entre 2.5-3g/dl, sendo que valores inferiores sugerem transudado e superiores são 
sugestivos de exsudado. Neste caso clínico, o valor de proteínas é de 3.0g/dl, o que dificulta a 
abordagem. Ora, a cirrose hepática e a síndrome nefrótica cursam tipicamente com proteínas 
no líquido ascítico < 2.5g/dl, pelo que são menos prováveis. A insuficiência cardíaca associa-se 
a proteínas totais no LA > 2.5g/dl, mas o líquido geralmente não é turvo e não há 
sintomatologia acompanhante neste caso. Embora o diagnóstico de pancreatite necessite da 
avaliação da amílase no LA, tendo em conta que o aspeto macroscópico do LA e o aumento das 
proteínas totais, esta parece ser a hipótese mais provável. Em baixo, junta-se tabela de 
diagnóstico diferencial de ascite do Uptodate.  

  



 
 

Pergunta 134. Pediatria 

Um menino de 6 anos de idade é trazido ao consultório médico pela mãe devido ao nível                 
sanguíneo de chumbo de 60 μg/dL (N≤ 10 μg/dL) encontrado num estudo de contaminantes de               
águas na sua comunidade. A mãe diz: «O professor dele disse-me que ele não se tem                
comportado normalmente na escola. Ele não presta atenção e tem tido mais problemas com              
os trabalhos de casa do que o habitual. Eu notei também que, ultimamente, ele está trapalhão                
e tem comido pouco no ultimo mês.» Os sinais vitais são temperatura 37.0ºC, frequência              
cardíaca 72/min, frequência respiratória 18/min e pressão arterial 86/44 mm Hg. A mãe             
questiona: «Ele terá danos permanentes como consequência disto?» 

Qual das seguintes é a resposta mais apropriada a esta mãe?  

A. “A maioria das crianças recupera sem complicações óbvias, mas há uma probabilidade            
do seu filho ter problemas de aprendizagem no futuro”. 

B. “Com o tratamento adequado ele vai recuperar completamente”. 
C. “É demasiado cedo para saber; ele tem de ser avaliado mais frequentemente nos             

próximos seis meses para eu responder a essa questão”. 
D. “Há uma grande probabilidade de os problemas de aprendizagem piorarem e de ele             

necessitar de aulas de educação especial na escola”. 
E. “Vamos começar o tratamento agora e preocuparmo-nos com futuras complicações          

mais tarde”. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Intoxicação por chumbo associada a exposição crónica 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

No NTP 20.ª ed, capítulo 721, são referidos estudos que mostram alguma melhoria cognitiva              
com o tratamento intensivo da intoxicação por chumbo e redução dos níveis sanguíneos             
durante 6 meses, sendo a melhoria comportamental menos clara. Por outro lado, o mesmo              
capítulo refere que os efeitos cognitivos e comportamentais da intoxicação por chumbo            
podem ser irreversíveis. Estas crianças beneficiam de intervenção cognitiva e comportamental           
e de seguimento apertado para identificação precoce de atrasos do desenvolvimento. Assim, a             
hipótese C parece ser a mais correta, apesar de o intervalo de 6 meses parecer curto para a                  
identificação de danos permanentes; provavelmente necessitará de seguimento do seu          
desenvolvimento psicomotor durante mais tempo. 

 

COMENTÁRIO À RESPOSTA DA ACSS 

Resposta ACSS: A 

Resposta Academia: C 

Parece não haver nenhuma resposta completamente certa para esta pergunta. 



 
 

Tal como explicado na correção da Academia, a hipótese C parecia a mais correta apesar               
de o intervalo de 6 meses ser curto para a identificação dos “danos permanentes”              
questionados pela mãe. 

Os efeitos agudos da intoxicação por chumbo, de facto, costumam ser reversíveis - os sintomas               
gastrointestinais, elevação das transaminases, sedimento urinário activo e neutropenia.         
Contudo, os problemas de aprendizagem do filho não serão no futuro, são actuais, tal como               
descrito na vinheta. A intoxicação por chumbo associa-se a uma diminuição da pontuação em              
testes cognitivos, hiperatividade e outros problemas de aprendizagem e atrasos do           
desenvolvimento, sendo que a melhoria dos distúrbios cognitivos e comportamentais com           
terapêutica farmacológica é discutível, pelo que estas crianças beneficiam de intervenção           
cognitiva e comportamental imediatamente numa tentativa de minimizar estes efeitos. 

 

 

 



 
 

PERGUNTA Nº: 150 Medicina I - Hematologia 

TRANSCRIÇÃO DE PERGUNTA 

Um homem de 18 anos de idade com anemia falciforme tem recebido múltiplas transfusões 
nos últimos quatro anos. Hoje inicia subitamente um quadro de dor severa em ambos os 
flancos imediatamente após terminar uma transfusão. 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Adrenalina subcutanea 

B.Cetorolac intravenoso 

C. Defenidramina e paracetamol oral 

D. Fluidoterapia intravenosa 

E. Furosemida intravenosa 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de um provável quadro de reacção hemolítica imune aguda, pós transfusional. 

2. Validação da afirmação certa. 

E. Furosemida intravenosa 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, capítulo 138e – Transfusion Biology and Therapy; 
“Immune mediated reactions – Acute hemolytic transfusions reactions” 

2.2 Mini texto explicativo 

As reacções hemolíticas agudas pos transfusionais cursam com dor súbita generalizada, muitas 
vezes localizada nos flancos, imediatamente após ou durante uma transfusão. São mais 
frequentes em doentes politransfundidos, que têm em circulação múltiplos anticorpos que 
desencadeiam lise dos eritrócitos transfundidos.  

 

Resposta à chave da ACSS: 

O quadro apresentado aparenta ser uma hemólise aguda muito provavelmente 
imuno-mediada num doente politansfundido. A resposta assinalada como correcta é a 
resposta D - "fluidoterapia endovenosa".  
Na abordagem de uma reacção transfusional hemolítica aguda é obrigatório hidratar o 
doente e, em seguida, forçar a diurese com terapêutica diurética. Trata-se de uma 
abordagem terapêutica combinada, que visa a replecção volémica e a eliminação dos 
produtos de degração de lise eritrocitária. Neste contexto, não está correcto apenas 
hidratar (resposta D) ou apenas forçar a diurese (resposta E), de forma que não há 
uma hipótese de resposta totalmente correcta.  
Acresce a isto o facto de o "Cecil  Essentials of Medicine" ser omisso relativamente à 
abordagem de uma situação clínica destas, e de no livro "Harrison's Principles of 
Internal Medicine, 19th edition" haver a seguinte referência (Página 138e-4): "The 



 
 

immune complexes that result in RBC lysis can cause renal dysfunction and failure. 
Diuresis should be induced with intravenous fluids and furosemide or mannitol." 
Neste contexto, contestamos a hipótese assinalada como correcta. 
 

 



 
 
 

 

Pergunta 1. 

 

Ginecologia/Obstetrícia [Cuidados pós-parto, relevância A]; 

 

Uma mulher de 23 anos de idade, gesta 2, para 2, está internada no hospital 36 horas após parto por 

cesariana de uma menina saudável de 2353g de peso às 34 semanas de gestação. A gravidez não foi 

complicada tal como na anterior. Chamam-no para avaliar a puérpera por ela se queixar de 

distensão e desconforto abdominal e não ter trânsito intestinal desde o parto. Ela não refere outros 

sintomas. A mulher tem 173 cm de altura e pesa 77 kg; O peso antes da gravidez era de 69 kg. Os 

sinais vitais são temperatura t36,8oC, frequência cardíaca 88/min, frequência respiratória 16/min e 

pressão arterial 118/72 mmHg. As auscultações pulmonar e cardíaca não revelam alterações 

relevantes. Os ruídos intestinais estão presentes. O abdómen está distendido e moderadamente 

doloroso à palpação sem agravamento à descompressão. O exame das extremidades não apresenta 

alterações. Os resultados dos estudos laboratoriais e testes de função hepática obtidos um dia após 

o parto estavam dentro dos valores de referência. O hemograma realizado nessa altura revelou o 

seguinte: 

Hematócrito                                        34% 

Hemoglobina                                      11,3 g/dL 

Leucócitos                                             9900/mm3 

                                               Neutrófilos, segmentados     58% 

                                               Neutrófilos, em banda           4% 

                                               Linfócitos                               33% 

                                  Volume corpuscular médio         82 μm3 

                             Plaquetas                                              250 000/mm3 

Colocou-se uma sonda nasogástrica. O raio-X abdominal demonstra múltiplas ansas intestinais. 

  

Qual das seguintes é a medida mais apropriada nesta altura? 

                

A. Apendicectomia urgente. 

B. Colocação de sonda retal. 

C. Endoscopia digestiva alta urgente. 

D. Laparoscopia exploratória. 

E. Manter em observação. 

 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

  

E – Manter observação 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

“Most mothers experience considerable pain in the first 24 hours after cesarean delivery”  

[Beckamnn cap 11, pag 305] 

“It is common for a patient not to have a bowel movement for the first 1 to 2 days after delivery, 

because they have often not eaten for a long period.”  [Beckamnn cap 11, pag 307] 



 
 
 

 

  

2.2 Mini texto explicativo 

  

A hipótese de apendicite aguda não parece provável. Não há sinais de abdómen agudo, a paciente 

refere desconforto e não propriamente dor, está apirética, tem analises normais. 

A falta de transito é expectável num pos-operatório, em particular no puerpério cirúrgico, tal como 

está explicito no Beckamn, durante os 2 primeiros dias. 

A endoscopia digestiva alta e a laparotomia exploradora não fazem grande sentido . A paciente 

refere desconforto abdominal que se enquadra perfeitamente num contexto pos cirurgia abdominal 

major, que é o caso da cesariana. Não há sinais de ventre agudo, a falta de transito é enquadrável no 

contexto de puerpério cirúrgico recente, a puérpera está apirética, as análises são normais para uma 

puérpera, não tem anemia nem  leucocitose. 

  



 
 
 

 

Pergunta 2. NEUROLOGIA. 

Um homem de 78 anos de idade é trazido ao serviço de urgência pela sua família devido a 

dificuldade progressiva em engolir desde há dois meses, da qual resultou uma perda ponderal de 7 

kg. Tem tido fraqueza generalizada e dificuldade em deglutir nos últimos dois anos. A família ficou 

preocupada quando reparou que o que ele come não era suficiente para manter o peso. Não toma 

qualquer medicação. Ele tem 180 cm de altura e pesa 58 kg; IMC 18 kg/m2. Os sinais vitais são 

temperatura 37,0ºC, frequência cardíaca 68/min, frequência respiratória 13/min e pressão arterial 

108/76 mmHg. A oximetria de pulso em ar ambiente revela saturação de 96%. O exame físico mostra 

reflexo de vómito preservado, mau controlo motor da língua e contrações da língua. Observa-se 

fraqueza moderada e atrofia da extremidade superior esquerda e contrações frequentes dos 

músculos do antebraço. Os reflexos rotulianos estão exagerados bilateralmente e há clónus 

sustentado no tornozelo esquerdo. Engasga-se num teste de deglutição de água. 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

A. Acidente vascular cerebral lacunar da ponte. 

B. Botulismo de origem alimentar. 

C. Esclerose lateral amiotrófica. 

D. Esclerose Múltipla. 

E. Infeção por Corynebacterium diphetriae 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Quadro progressivo de fraqueza generalizada e disfagia com 2 anos de evolução, em doente idoso, 

com sinais de lesão da via motora: 1º neurónio (reflexos rotulianos exagerados e clónus sustentado) 

e 2º neurónio: atrofia muscular e contrações musculares (que interpreto como fasciculações).   

 

2. Validação da afirmação certa. 

C. Esclerose lateral amiotrófica é a afirmação mais correcta. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th, capitulo 121, pagina 1078, 1ª coluna, 3ª e 4º parágrafos: “ALS results from degeneration of 

the cortical motor neurons originating in layer five of the motor cortex and descending via the 

pyramidal tract (resulting in upper motor neuron signs and symptoms) and from degeneration of the 

anterior horn cells in the spinal cord and their brainstem homologues innervating bulbar muscles 

(resulting in lower motor neuron signs and symptoms) Clinical Presentation: Clinical symptoms 

relating to the upper motor neuron degeneration include loss of dexterity, slowed movements, 

muscle weakness, stiffness, and emotional lability. Signs on neurologic examination that confirm an 

upper motor neuron lesion include pathologic hyperreflexia, spasticity, and extensor plantar 

responses (Babinski’s sign). Lower motor neuron signs and symptoms caused by anterior horn cell 

degeneration include weakness, muscle atrophy, fasciculation, and cramps. (…)It may also be limited 

initially to the bulbar region, resulting in difficulty with swallowing, speech, and movements of the 

face and tongue” 

2.2 Mini texto explicativo 

A Esclerose Lateral Amiotrófica é umA doença do neurónio motor que surge mais frequentemente 

nesta faixa etária e que cursa com sinais de afeção de 1º e de 2º neurónio, incluindo alterações 

bulbares, como a disfagia que o doente apresenta. 

 



 
 
 

 

Pergunta 3. PEDIATRIA 

Um rapaz de 4 anos de idade é trazido ao serviço de urgência após ter ingestão acidental de gasolina 

que estava armazenada em casa. Vomitou durante o transporte até ao hospital. O doente não tem 

antecedentes relevantes. Os sinais vitais são: temperatura 37,1ºC, frequência cardíaca 80/min, 

frequência respiratória 50/min e pressão arterial 110/68 mmHg. O restante exame físico não revela 

alterações. 

 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

A. Administrar carvão ativado 

B.   Administrar pró-cinético 

C.   Internar o doente para vigilância 

D.   Realizar lavagem gástrica 

E.   Requisitar raio-X do tórax 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Intoxicação com hidrocarboneto (gasolina), suspeita de pneumonite de aspiração por episódio de 

vómito e polipneia 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é a E. NTP 20.ª ed pág 465. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A manifestação mais importante de toxicidade por hidrocarbonetos como a gasolina é a pneumonite 

de aspiração e neste caso a suspeita deve ser particularmente alta por a criança ter tido um episódio 

de vómito e se apresentar polipneico. Pela sua baixa viscosidade e alta solubilidade, a gasolina 

espalha-se rapidamente num episódio de aspiração e quantidades muito pequenas podem resultar 

em lesão significativa, pelo que o raio-X tórax é indispensável. O raio-X tórax pode ser inicialmente 

normal, mas tende a agravar em poucas horas, pelo que estes doentes ficam posteriormente 

internados para vigilância. 

A lavagem gástrica e o vómito são contraindicados pelo risco de aspiração. O carvão ativado não é 

útil porque além de não se ligar aos hidrocarbonetos também pode induzir vómito. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 4. Cardiologia 

Uma estudante universitária de 19 anos, jogadora de voleibol, jogadora de voleibol, recorre ao 

consultório médico devido a episódios de palpitações e tonturas que ocorreram nos treinos de 

voleibol nos últimos 2 dias. Os sintomas desaperecem depois de se sentar e descansar por dois ou 

três minutos, depois do qual retorna ao treino sem mais eventos. Ela não refere outros sintomas 

associados. Refere que desmaiou uma vez aos 13 anos, mas que não recorreu ao médico nessa 

altura, de resto não tem qualquer outra história médica significativa. Não toma qualquer medicação 

exceto contraceptivo oral. Ela tem 163 cm de altura e pesa 52 Kg, IMC 20Kg/m2. Os sinais vitais são 

normais. O exame físico é normal exceto à presença de um sopro protosistólico de grau 2/6 que 

aumenta ao se colocar na posição de pé. O eletrocardiograma revela um ritmo sinusal normal, ondas 

S altas nas derivações antero-septais, ondas T invertidas e profundas nas derivações laterais. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Internar a doente numa unidade coronária. 

B. Prescrever atenolol 

C. Referenciar para cateterismo cardiaco 

D. Referenciar para estudo eletrofisiológico cardiaca 

E. Requisitar ecocardiografia. 

  

Resposta E 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de um quadro muito provável de miocardiopatia hipertrófica pelas características do exame 

objetivo (sopro protosistólico que agrava ao colocar-se na posição de pé – por obstrução do trato de 

saído , eletrocardiograma e queixas de palpitações e síncope em provável contexto 

obstrutivo/disrítmico 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil, capitulo 3 –“Evaluation of the Patient with Cardiovascular Disease”, página 25 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Como referido em cima, dado as alterações a nível do eletrocardiograma e as queixas clinicas o 

primeiro exame a realizar seria sempre um ecocardiograma para avaliação da estrutura morfológica 

e funcional do coração. 

  



 
 
 

 

Pergunta 5. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Um homem de 34 anos de idade recorre ao consultório médico para uma visita regular de 

seguimento. Você tem tratado o homem nos últimos três anos por esofagite devido a doença do 

refluxo gastroesofágico. 

 

Qual dos seguintes achados indicaria necessidade de monitorização endoscópica frequente? 

 

A. A biópsia do esófago revelar epitélio cilíndrico. 

B. A manometria esofágica relevar contrações terciárias.  

C. Presença de hérnia de hiato por deslizamento. 

D. Produção ácida gástrica basal superior a 10 mEq/h.  

E. O pH do esófago distal ser inferior a 4,0.  

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Complicações da doença de refluxo gastroesofágico (DRGE).   

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a A.  

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed., Cap.34, pag. 398: BE is defined as a change in the esophageal 

epithelium of any length that can be recognized at endoscopy and confirmed to involve intestinal 

metaplasia by biopsy of the tubular esophagus (…). Given the increased risk of adenocarcinoma 

development, surveillance of patients with known BE is recommended. 

2.2. Mini texto explicativo 

O esófago de Barrett é uma complicação da DRGE, definida histologicamente como alteração do 

epitélio pavimentoso do esófago para um epitélio cilíndrico (metaplasia intestinal). Uma vez que 

esta é uma condição associada ao risco de desenvolvimento de displasia e adenocarcinoma do 

esófago, a vigilância endoscópica está recomendada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 6.PSIQUIATRIA 

 

Um homem de 38 anos de idade, casado recentemente, é trazido pela esposa ao médico assistente 

da própria por estar preocupada com consumo excessivo de álcool do marido. O homem não está 

colaborante, e nega estas alegações. A esposa diz que, apesar de ele não beber quando estão juntos, 

frequentemente chega a casa confuso, agressivo e com discurso arrastado e desequilíbrio na 

marcha. Refere ainda que habitualmente ele não se recorda do seu comportamento na manhã 

seguinte. Apesar do exame físico estar limitado pela falta de colaboração, ele não aparenta estar 

intoxicado. A esposa mostra os resultados de análises sanguíneas recentes que o médico do trabalho 

requisitou. 

 

Qual dos seguintes resultados laboratoriais mais provavelmente poderá informar sobre a principal 

suspeita de diagnóstico? 

  

A. Amilase sérica 

B. Cinase 1c da creatinina 

C. Gama-glutamil-transpetidase 

D. Hormona TSH 

E. Ionograma sérico 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de um doente com história sugestiva de Dependência Alcoólica. A esposa refere que 

este consome álcool em excesso e apresenta sinais sugestivos de etilismo agudo (confuso, fala 

arrastada, agressivo, desequilíbrio na marcha e não se recorda do sucedido na manhã seguinte). 

Além disso, o doente não reconhece que o seu consumo de álcool seja excessivo. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é a C. (Gama-glutamil-transpeptidase). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª 

Edição, Cap 20, p.579 “Estimations of GGT in blood provide a useful screening test. The level is raised 

in about 70% of alcohol misusers, both men and women, whether or not there is demonstrable liver 

damage. The heavier the drinking, the greater is the rise in GGT.” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Tendo em conta a nossa suspeita (Dependência Alcoólica) a GGT é então considerada um bom teste 

de rastreio. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 7. Cardiologia/Pneumologia  

Uma mulher de 52 anos de idade recorre ao médico de família por tosse irritativa que não a deixa 

dormir. Tem história conhecida de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e insuficiência renal 

crónica. Está medicada com metformina, lisinopril e aspirina. Os sinais vitais são temperatura 37,1ºC, 

frequência cardíaca 68/min, frequência respiratória 15/min e pressão arterial 135/80mmHg. A 

oximetria de pulso revelou saturação de O2 de 98% em ar ambiente. As auscultações cardíaca e 

pulmonar são normais. Os resultados dos exame analíticos revelam clearance de creatinina de 

50mL/min. 

Qual dos seguintes é o melhor próximo passo na gestão desta doente? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Associar hidroclorotiazida. 

B. Requisitar provas funcionais respiratórias 

C. Requisitar raio-X do tórax 

D. Solicitar exame microbiológico de secreções brônquicas 

E. Substituir o lisinopril por losartan. 

  

Resposta C 

 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Abordagem da tosse 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison. Capítulo 48 - Tosse, página 245. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de uma doente com diagnóstico de hipertensão controlada atualmente medicada com 

enalapril que se apresenta com queixas de tosse irritativa, sendo que este é um dos efeitos 

secundários mais associados ao IECAs – encontrando-se presente em cerca de 5-30% dos doentes. 

De acordo com o livro de texto Harrison a abordagem de um doente com tosse implica sempre a 

realização de Rx tórax, sendo que posteriormente a realizar rx tórax a melhor opção seria substituir 

o lisinopril por losartan. 

  



 
 
 

 

Pergunta 8. Cardiologia/Gastroenterologia 

 

Um jogador de voleibol profissional de 22 anos de idade recorre à consulta do médico assistente 

porque tem dor torácica anterior com agravamento progressivo desde que jogou num torneio para 

qualificação olímpica há um dia. Ele diz: “Parece que alguém me está a espetar no coração”. A dor 

irradia para as omoplatas. Desde que comeu sushi ontem à noite, ele refere mal-estar abdominal, 

náuseas e dois episódios de vómito. Tem sido sido saudável e não toma qualquer medicação. Não 

fuma. Bebe seis cervejas ao fim de semana e nega uso de substâncias ilícitas. Ele tem 201cm de 

altura e pesa 86Kg; IMC 21Kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 37,2ºC, frequência cardíaca 

100/min, frequência respiratória 16/min e a pressão arterial 130/88mmHg. O exame físico revela dor 

no epigastro à palpação e ruídos presentes. O electrocardiograma não revela qualquer alteração. O 

raio X do tórax suporta a suspeita diagnóstica. As concentrações de amílase sérica e enzimas 

cardíacas estão dentro dos valores de referência normais. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Disseção da aorta 

B. Enfarte agudo do miocárdio 

C. Gastroenterite aguda 

D. Pancreatite 

E. Reação aguda ao stress. 

  

Resposta A 

 

1. Identificação da chaveta clínica:  

 Abordagem dor torácica/dor abdominal 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison capitulo 19 - chest disconfort, pagina 96. 

2.2 Mini texto explicativo 

A hipótese de enfarte agudo do miocárdio é excluída dado apresentar marcadores de necrose 

miocardica negativa e ECG sem alterações. 

Pelo facto de estarmos perante um jovem com 2,01 metros de alturas (possível síndrome de marfan) 

que se apresenta com dor torácica anterior tipo facada com irradiação para as omoplatas, a hipótese 

mais provável e que teria que ser excluída com angioTC seria a disseção aórtica.  



 
 
 

 

Pergunta 9. Cardiologia 

Um homem de 42 anos de idade recorre ao serviço de urgência por dor torácica. Refere ter, 

atualmente, dor precordial de intensidade 7 pontos numa escala de 10 pontos, tipo queimadura, 

com duração de 12 horas, com flutuação e que alivia quando se inclina para  a frente. Sem 

irradiação. Refere ter tido sintomas de constipação há cerca de 15 dias. O doente tem antecedentes 

de hipertensão arterial controlada com atenolol e obesidade. É fumador ativo (5 unidades maço 

ano). Não tem antecedentes familiares relevantes. Ao exame físico o doente apresenta-se ansioso e 

queixo. O doente tem 175 cm de altura e pesa 94Kg; IMC 31 Kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 

36,8ºC, frequência cardíaca 98/min, frequência respiratória 15/min e pressão arterial 120/78mmHg, 

A oximetria de pulso revela saturação de O2 de 98% em ar ambiente. As auscultações pulmonar e 

respiratória são normais.  

Observa.se o eletrocardiograma que se encontra em anexo. 

 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Doença de Takotsubo.  

B. Enfarte agudo do miocárdio 

C. Hérnia do hiato esofágico 

D. Pericardite 

E. Síndrome de Brugada 

 

Resposta: D 

 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Doenças do pericardio/abordagem de dor torácica. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil Essentials of Medicine 9th edition. Capítulo 7 - Pericardial and Myocardial Disease, página 136. 

 

2.2 Mini texto explicativo 

O diagnóstico mais provável é pericardite dado o doente apresentar uma dor de características 

pleuríticas típica de pericardite e apresenta um ECG com alterações de pericardite: supra ST de 

concavidade superior em DI, DII, V4-V6 com infra PR associado e ligeiro supraPR em aVR. Apresenta 

ainda um quadro de constipação há cerca de 15 dias, sendo a etiologia da pericardite mais provável 

viral dado este quadro. 

 



 
 
 

 

 

Pergunta 10. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR  

 

Uma mulher de 65 anos de idade, obesa, recorre ao centro de saúde devido a hábitos intestinais 

irregulares e dor tipo moinha no quadrante inferior esquerdo do abdómen. A doente descreve 

episódios de dor abdominal semelhantes, nos últimos três meses, que duravam cerca de quatro dias 

associados a febre (±38ºC) e obstipação. Hoje a dor abdominal é intensa e irradia para o dorso. Ela 

tem história prévia de depressão, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. Está medicada com 

sertralina, sinvastatina e metformina. Os sinais vitais são temperatura 38,5ºC, frequência cardíaca 

110/min, frequência respiratória 19/min e pressão arterial 140/70mmHg. Ao exame físico a palpação 

do flanco esquerdo e hipogastro é dolorosa; revelou uma massa palpável, não mobilizável de limites 

indefinidos. Não tem dor à descompressão. Os ruídos intestinais estão presentes e são normais. 

Sinal de Murphy renal negativo. Os exames laboratoriais revelaram leucócitos 14 000/mm3; proteína 

C reativa de 13mg/dl. A análise da urina revelou leucocitúria (+++). 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

 

A. Cancro do cólon esquerdo. 

B. Diverticulite cólica aguda.  

C. Pielonefrite. 

D. Torção do quisto ovárico.  

E. Síndrome do cólon irritável.  

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Diagnóstico diferencial de dor abdominal. Trata-se com dor abdominal no quadrante inferior 

esquerdo, febre e obstipação, sendo de destacar a existência de episódios prévios semelhantes. Ao 

exame objetivo, destaca-se a dor abdominal e a presença de uma massa nos quadrantes esquerdos. 

Laboratorialmente, apresenta aumento dos parâmetros inflamatórios e leucocitúria. O quadro é 

sugestivo de doença diverticular aguda. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a B.  

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  

Harrison’s Principles of Internal Medicine, capítulo 353, página 1971, coluna 2, parágrafo 3, linha 1: 

Acute uncompli- cated diverticulitis characteristically presents with fever, anorexia, left lower 

quadrant abdominal pain, and obstipation (...) Symptoms of irritable bowel syndrome may mimic 

those of diverticulitis. Therefore, suspected diverticulitis that does not meet CT criteria or is not 

associated with a leukocytosis or fever is not diverticular disease. Other conditions that can mimic 

diverticular disease include an ovarian cyst, endometriosis, acute appendicitis, and pelvic 

inflammatory disease. 



 
 
 

 

CIR Schwartzs Principles of Surgery 10th Ed, capítulo 29, página 1201, coluna 2, parágrafo 1, linha 6: 

Most patients present with left- sided abdominal pain, with or without fever, and leukocytosis. A 

mass may be present. (...)The differential diagnosis includes malignancy, ischemic colitis, infectious 

colitis, and inflammatory bowel disease. 

 2.2. Mini texto explicativo 

A hipótese mais provável neste contexto é a diverticulite aguda, tendo em conta que esta patologia 

se caracteriza por dor abdominal, geralmente no quadrante inferior esquerdo do abdómen, onde 

uma massa resultante do processo inflamatório pode ser palpável. A febre também é comum assim 

como o aumento dos parâmetros inflamatórios. A leucocitúria pode ser explicada pela inflamação do 

ureter adjacente. As outras hipóteses fazem parte do diagnóstico diferencial, mas são menos 

prováveis. O quadro inflamatório agudo torna o cancro do cólon menos provável; A ausência de 

Murphy renal e a presença de episódios prévios de dor abdominal afastam a hipótese de 

pielonefrite; A torção do quisto do ovário é mais frequente em idades mais jovens e associa-se 

tipicamente a dor súbita na região afetada acompanhada de náuseas e vómitos. A síndrome do 

intestino irritável caracteriza-se por desconforto e, menos frequentemente, dor abdominal intensa e 

não se associa a inflamação sistémica. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 11. NEUROLOGIA/PNEUMOLOGIA 

Uma mulher de 33 anos de idade recorre ao seu consultório para uma primeira consulta. Ela refere: 

“Eu preciso de ser vista imediatamente. Já não aguento mais as dores de cabeça. Normalmente 

acordo com uma dor de cabeça que dura duas horas.” A ocorrência das cefaleias não está 

relacionada com o período menstrual. Queixa-se ainda de sonolência extrema durante o dia e numa 

ocasião adormeceu enquanto conduzia. O exame físico revela uma mulher obesa com pressão 

arterial de 150/90 mmHg. O resto do exame físico é normal. 

Qual dos seguintes é o passo inicial mais apropriado? 

 

A. Prescrever modafinil. 

B. Prescrever propanolol. 

C. Prescrever uma associação que inclua codeína, em SOS. 

D. Solicitar uma RM cerebral. 

E. Solicitar um estudo do sono. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

A doente apresenta-se com cefaleia matinal, sem aparentes características de hipertensão 

intracraniana. É obesa, tem tensão arterial elevada, e sonolência diurna importante. A hipótese mais 

provável é tratar-se de um síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS).  

 

2. Validação da afirmação certa. 

E. Solicitar um estudo do sono (afirmação correcta) 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th edition – capítulo 111, página 999, 2ª coluna, 24ª linha: Diurnal variation in headache 

severity may give a clue to cause; morning headache or headache that awakens a patient from sleep 

may indicate raised intracranial pressure or sleep apnea as a cause. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Um estudo polissonográfico é o estudo mais adequado para confirmar o diagnóstico de SAOS. 

  



 
 
 

 

Pergunta 12.PNEUMOLOGIA 

Um homem de 73 anos de idade é trazido ao serviço de urgência pela família devido a sonolência 

crescente e dificuldade em respirar nos últimos dois dias. A história médica pregressa é relevante 

para doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Precisou de tratamento com pulso de 

corticosteroides quatro vezes no último ano. Ele está, actualmente, medicado com prednisolona 

10mg/dia. Faz também oxigénio 2L/min por cânula nasal, a maior parte do dia, em casa. Foi 

internado no hospital, há dois anos, por exacerbação aguda da DPOC e precisou de nove dias de 

ventilação mecânica. Desde essa altura, ele especificou que não deseja ser reanimado ou entubado 

no futuro. Os testes de função respiratória há dois anos revelaram FEV1 de 0.85L e rácio FEV1/FVC 

0.42 (32% do previsto). Ele fuma dois maços de tabaco por dia nos últimos 60 anos e continua a 

fumar contrariando as recomendações do seu médico assistente. Os sinais vitais, hoje são 

temperatura 38.3ºC, frequência cardíaca 98bpm, frequência respiratória 8cpm e pressão arterial 

117/56mmHg. A oximetria de pulso com 3L/min por cânula nasal revela saturação de 89/. O doente 

está sonolento e confuso. A auscultação pulmonar revela sibilos difusos inspiratórios e expiratórios 

em todos os campos pulmonares. Os sons cardíacos estão ensurdecidos, mas normais. Verifica-se 

em ambos os tornozelos edema ligeiro. Os resultados laboratoriais são os seguintes: 

Na+ 142 mEq/L 

K+ 4.0 mEq/L 

Cl- 106 mEq/L 

HCO3- 32mEq/L 

pO2 55mmHg 

pCO2 85mmHg 

ph 7.29 

  

Quais das seguintes alternativas é a mais provável de melhorar a condição aguda deste doente? 

A. Administração de epinefrina inalatória 

B. Administração de ceftriaxona e azitromicina intravenosa 

C. Administração de metilprednisolona intravenosa 

D. Alteração da fração inspirada de oxigenio para 50% por máscara facial 

E. Ventilação assistida com pressão positiva contínua por máscara 

  

  

  

Identificação da chaveta clínica: 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

Caso Clínico de doente com exacerbação de DPOC em provável contexto de infecção respiratória, 

condicionando insuficiência respiratória global e acidémia respiratória. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

C. Administração de metilprednisolona intravenosa 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th capitulo 216, página 1707 



 
 
 

 

Cecil 9th edition – capítulo 

16, página 213 

2.2 Mini texto explicativo 

A administração de corticoterapia intravenosa é uma das principais terapêuticas de fase aguda da 

exacerbação da DPOC, quer para controlo de sintomas, quer para recuperação mais rápida, 

diminuição da estadia hospitalar e diminuição de exacerbações futuras. 

A hipoxémia é importante ser corrigida com aumento do aporte de oxigénio, mas este doente 

apresenta-se com uma hipercápnia importante, a condicionar confusão e sonolência , com acidémia 

e com hipoventilação. A suplementação de O2 neste doente iria agravar este quadro, com risco de 

diminuir ainda mais o drive respiratório e assim aumentar o risco de mortalidade. Neste caso seria 

necessário instituir ventilação assistida com pressão positiva binível e não pressão positiva contínua 

como sugerido na última alínea. 

Sendo que a clinica aponta para um quadro infeccioso, a antibioterapia é importante, e seria uma 

atitude a tomar logo que a insuficiência respiratória estivesse corrigida. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 13. PSIQUIATRIA 

 

Encontra-se a realizar uma visita domiciliária a um doente de 93 anos de idade que vive com a sua 

esposa de 70 anos numa casa de dois pisos. O doente foi diagnosticado com demência tipo 

Alzheimer há 8 anos. Tem incontinência urinária e fecal. Como já não se consegue alimentar a si 

próprio ou mastigar, depende da mulher para o ajudar na alimentação. A esposa tem recusado a 

ajuda dos filhos adultos de ambos para tomar conta do doente. Ela refere: “Gostamos da nossa 

privacidade”. A esposa pediu esta visita porque encontrou uma úlcera de pressão esta manhã no 

dorso do doente enquanto lhe fazia a higiene. O doente também necessita da ajuda de duas pessoas 

para sair da cama e está confinado ao leito a maior parte do tempo. Hoje, ao exame físico, o doente 

aparenta magreza superior à da visita realizada dois meses antes. Observa-se má higiene oral com 

várias peças dentárias soltas. Observa-se uma úlcera de decúbito de 2 cm x 3 cm sobre o sacro. 

Observa-se emagrecimento intercostal. O doente sorri para si mas não fala. 

A situação atual do doente é mais compatível com qual dos seguintes? 

  

A. Demência avançada 

B. Hematoma subdural 

C. Infecção do trato urinário 

D. Maus tratos 

E. Neoplasia metastizada 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de um doente com Demência de Alzheimer diagnosticado há 8 anos, que apresenta 

deterioração cognitiva e funcional marcadas. Foi pedida visita domiciliária por este apresentar úlcera 

de pressão que a esposa encontrou de forma “acidental”, ou seja, não houve alterações do 

comportamento agudas (agitação, confusão mental ou outras) que nos fizessem pensar em causas 

infecciosas ou inflamatórias. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta mais correta é a A (Demência Avançada). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª 

Edição, Cap 14, p.363 “In the middle and later stages of the illness, the cognitive impairments 

increasingly predominate, together with the neurological and behavioural features noted above. 

Incidental physical illness may cause a superimposed delirium, resulting in a sudden deterioration in 

cognitive function. Median survival from diagnosis is 5–7 years, and is slightly less in men than in 

women.” 

 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Nas fases moderadas e avançadas da doença, verifica-se um maior grau de deterioração cognitiva, 

bem como alterações neurológicas e do comportamento. A sobrevida média após o diagnóstico é de 

5-7 anos, o que nos leva a concluir que o doente se encontra numa fase avançada da doença. 

  



 
 
 

 

Pergunta 14. 

 

Ginecologia/Obstetrícia [Assistência ao parto normal, relevância A] 

 

Uma mulher de 25 anos de idade, primigesta, com 40 semanas de gestação, recorre ao serviço de 

urgência devido a história de dor lombar baixa cíclica, com cinco horas de evolução e história de 

corrimento vaginal de muco raiado de sangue há um dia. A gravidez tem decorrido sem 

complicações. Os sinais vitais são temperatura 36,9oC, frequência cardíaca 70/min, frequência 

respiratória 14/min e pressão arterial 125/70 mmHg. O exame abdominal revela contrações uterinas 

a cada três minutos. O exame vaginal revela colo uterino com 80% de extinção (apagamento) e 3 cm 

de dilatação. A altura uterina é de 36 cm. A frequência cardíaca fetal é de 120/min. A tira-teste de 

urina revela proteinúria (+) sem outras alterações. 

  

Qual das seguintes alternativas melhor descreve a fase de trabalho de parto desta grávida? 

  

A. Primeira – latente. 

B. Primeira – ativa. 

C. Segunda. 

D. Terceira. 

E. Quarta. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de grávida de termo, em trabalho de parto. A grávida 

apresenta-se com contratilidade regular dolorosa e modificações cervicais (e o diagnóstico é dado na 

própria questão). Todas as informações extra que nos são apresentadas refletem uma situação 

normal. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: A (primeira – latente). Beckman 8a edição, Cap 8, p89, “stages of labor”: “The 

first stage of labor is the interval between the onset of labor and full cervical dilation (10 cm). The 

first stage is further divided into two phases: 1) The latent phase of labor encompasses cervical 

effacement and early dilation and 2) the active phase of labor, during which more rapid cervical 

dilation occurs, usually beginning at approximately 5 to 6 cm.” 

(Nota: De acordo com bibliografia mais antiga, a alínea B poderia ser considerada correta – ver 

abaixo) 

  

2.2 Mini texto explicativo 

A grávida deste caso clínico encontra-se em trabalho de parto e ainda não se encontra em dilatação 

completa, pelo que se encontra no 1o estádio/período do trabalho de parto. Dado que ainda não 

apresenta 5-6 cm de dilatação, considerado atualmente o ponto de transição entre as fases latente e 

ativa deste 1o estádio/período, a alínea correta é a A. 

Ressalvamos que, de acordo com as clássicas curvas de Friedman, mostradas na mesma página na 

figura 8.5, poder-se-ia argumentar que a grávida estaria a entrar em fase ativa (alínea B). Tal como é 

referido nas páginas 89 e 90, esta não é a visão contemporânea, pelo que a alínea A é a mais correta 



 
 
 

 

Pergunta 15. Hemato/Ginecologia 

 

Uma mulher de 30 anos, grávida, primigesta de 28 semanas, recorre à consulta para uma consulta 

de vigilância pré-natal. Tem sido vegetariana restrita desde há vários anos. Em cada consulta a 

doente tem insistido que tem comido bem. No entanto, ganhou apenas 0.9kg relativamente ao seu 

peso pré-gravidez de 54 Kg; tem 165 cm de altura. Diz que tem tomado as vitaminas e o ferro tal 

como instruído. Faz exercício físico regularmente, mas reduziu a actividade de forma significativa nas 

ultimas quatro semanas porque se tem sentido “demasiado cansada”. A frequência car´diaca é de 90 

batimentos/min e a pressão arterial de 110/60mmHg. Os resultados dos estudos laboratoriais desta 

consulta são os seguintes: 

Htc 25%, Hb 7.5g/dL, Leuc 3500/mm3, VGM 105 um3, Plaq 119 000/mm3 

A interpretação mais precisa destes resultados laboratoriais atendendo à história clínica da mulher é 

a de que ela tem qual dos seguintes? 

 

A. Deficiência de desidrogenase da glucose 6-fosfato 

B. Deficiência de ferro 

C. Deficiência de folato 

D. Deficiência de vitamina B12 (cianocobalamina) 

E. Trombocitopénia imune 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

O presente quadro diz respeito a uma mulher jovem, com restrições alimentares importantes, 

nomeadamente de carne (que se sabe ser uma fonte importante de vitamina B12). Refere cumprir 

os suplementos administrados durante a gravidez (ferro e ácido fólico). Apresenta uma pancitopenia 

de onde se destaca uma anemia macrocítica. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

Deficiência de vitamina B12. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, Capitulo 128, Anemias megaloblásticas: “Clinical 

features”, “ Hematologic fingings – peripheral blood”; “Causes of cobalamin deficiency – Inadequate 

dietary intake”. 

 

O Beckmann não aborda a anemia por deficiência de vitamina B12. 

“ anemia in pregnancy should be diagnosed when the Hb (g/dl) and Hct (%) levels are below 11 g/dl 

and 33%, respectively, in the first trimester, 10.5 g/dl and 32% in the second trimester, and 11 g/dl 

and 33% in the third trimester. In practice, anemia in pregnancy is generally defined as an Hct less 

than 30% or a hemoglobin (Hb) of less than 10 g/dL” [Beckamnn cap 23, pag 498].” 

 “Folate is found in green, leafy vegetables and is now an added supplement in breakfast cereal, 

bread, and grain products in the United States. These supplements are designed to enable women to 

easily consume 0.4 mg of folate daily. Women who do not consume enough through food sources 

should take a supplement. Prescription prenatal vitamin/mineral preparations contain 1 mg of folic 

acid.” [Beckmann cap 23, pag 500]. 



 
 
 

 

“Severe iron-deficiency anemia is characterized by small, pale erythrocytes (Fig. 23.1) and RBC 

indices that indicate a low mean corpuscular volume and low mean corpuscular Hb concentration” [ 

Beckmann cap 23, pag. 498-9]. 

“Hereditary hemolytic anemias are also rare causes of anemia in pregnancy. Some examples 

are hereditary spherocytosis, an autosomal dominant defect of the erythrocyte membrane; glucose 

6-phosphate dehydrogenase deficiency; and pyruvate kinase deficiency” [Beckamnn pag. 23, pag. 

500] 

“Causes of Vitamin B12 deficiency: Vegetarian diet in pregnancy” [UpToDate]. 

“Gestational thrombocytopenia (GT), also called incidental thrombocytopenia of pregnancy, 

is a benign, self-limited condition that requires no additional evaluation or treatment. GT accounts 

for the vast majority of all thrombocytopenias discovered during pregnancy, and almost all cases of 

thrombocytopenia in women with uncomplicated pregnancies”  (UpToDate) Gestational 

thrombocytopenia, also called incidental  thrombocytopenia of pregnancy, is by far the most 

common cause of thrombocytopenia during pregnancy, and  affects 5–11% of pregnant women 

(…)Estimates of the frequency of ITP during pregnancy vary  widely, affecting 1 in 1,000–10,000 

pregnancies  [ACOG Practice Bulletin Thrombocytopenia in Pregnancy 2016] 

 

 

2.2 Mini texto explicativo 

A anemia megaloblástica pode resultar de um défice de vitamina B12. Os défices de vitamina B12 

capazes de induzir megaloblastose devem-se a défices nutricionais, entre outras causas. As 

manifestações clínicas são resultantes das citopénias identificadas (a anemia cursa normalmente 

com astenia). Os achados laboratoriais são, normalmente, anemia macrocítica, tormbocitopénia e 

leucopénia.  

 

A pergunta pede o diagnóstico com base na historia da paciente e nos resultados 

disponíveis. Trata-se uma paciente grávida vegetariana estrita, suplementada com ferro e com 

“vitaminas”, com uma anemia macrocítica e uma ligeira trombocitopenia. 

Temos o diagnóstico de anemia, 

A deficiência de folatos não é expectável por 2 motivos,  a suplementação universal com 

acido fólico [Programa Nacional para a Vigilancia de Gravidez de Baixo Risco – DGS  – pag. 12 ] (que a 

paciente diz cumprir, embora não se saiba quais as “vitaminas” que esta toma, todos os 

suplementos vitamínicos direcionados para grávidas e  disponíveis  em Portugal contêm pelo menos 

400 ug de acido fólico, a teórica dose máxima diária absorvível pelo intestino) ; o segundo motivo é a 

dieta da paciente, contando que tem boa ingestão de legumes verdes, não é de esperar falta de 

folatos. De qualquer forma, como não há informação sobre os suplementos da grávida, não é uma 

hipótese descabida de todo. 

A deficiência de Ferro não é provável porque a anemia é caracteristicamente  microcitica 

  

A Deficiência de desidrogenase da glucose 6-fosfato, uma anemia hemolítica hereditária,  

não é a hipótese mais provável, é rara e não há nada na historia ou exames que nos leve a pensar 

nessa hipótese. 



 
 
 

 

O vegetarianismo está altamente associado a deficiência de vitamina B12, que é ainda mais 

evidente durante a gravidez com aumento da demanda desta vitamina. O Beckmann não aborda 

esta causa de anemia. 

  



 
 
 

 

Pergunta 16. NEUROLOGIA. 

Um homem de 75 anos de idade apresenta-se numa consulta de seguimento. Ele tem uma história 

de dois anos de diagnóstico de doença de Parkinson, para a qual toma cinco comprimidos de 

carbidopa-levodopa diariamente. Sente que os sintomas estão bem controlados. Ele admite que 

ocasionalmente vê pequenos animais na sala, mas consegue reconhecer que não são reais. A sua 

última toma de medicação foi há uma hora. Os sinais vitais são normais. A expressão facial e volume 

de voz são normais. Ao exame físico o membro superior direito apresenta tónus muscular 

aumentado sem tremor. Os movimentos motores finos da mão direita (no movimento de bater o 

polegar e o indicador) estão lentificados. O doente consegue-se levantar da posição de sentado sem 

apoio e dá passos com distância normal, mas apresenta uma redução do balanceio do membro 

superior direito. 

Qual dos seguintes é o passo mais apropriado na farmacoterapia deste doente? 

  

A. Adição de donepezilo. 

B. Adição de quetiapina. 

C. Continuação do tratamento actual. 

D. Redução da dose de carbidopa-levodopa. 

E. Substituição da carbidopa-levodopa por pramipexol. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Doente com Doença de Parkinson há 2 anos que considera que os sintomas estão bem controlados. 

Apresenta ligeira hipertonia (que se interpreta como rigidez) e bradicinésia do membro superior 

direito (sintomas motores), bem como alucinações visuais esporádicas (sintomas não motores), que 

não incomodam o doente. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

C. Continuação do tratamento actual é a afirmação mais correcta. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th capitulo 449, página 2615, 1ª coluna, 2º parágrafo, 6ª linha: “They have largely been 

replaced by a second generation of nonergot dopamine agonists (e.g., pramipexole, ropinirole, 

rotigotine). In general, dopamine agonists do not have comparable efficacy to 

levodopa.” 

Harrisons 19th capitulo 449, página 2617, 2ª coluna, 3º parágrafo: “Psychosis can be a problem for 

some PD patients. In contrast to AD, hallucinations are typically visual, formed, and nonthreatening. 

Importantly, they can limit the use of dopaminergic agents to obtain satisfactory motor control. 

Psychosis in PD often responds to low doses of atypical neuroleptics and permits higher doses of 

levodopa to be tolerated. Clozapine is the most effective drug, but it can be associated with 

agranulocytosis, and regular monitoring 

is required. For this reason, many physicians start with quetiapine even though it has not been 

established to be effective in placebo controlled trials.” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Pelas complicações extrapiramidais associadas à quetiapina e pela menor eficácia do pramipexol em 
relação à levodopa, optaria por manter o tratamento actual. Não parece haver défice cognitivo 



 
 
 

 

importante para adicionar donepezilo. O doente está bem controlado do ponto de vista motor, pelo 
que faz sentido manter a terapêutica actual.  
 

  



 
 
 

 

Pergunta 17. PSIQUIATRIA 

 

Uma mulher de 35 anos de idade, casada e mãe de 2 filhos, recorre ao seu médico assistente, no 

centro de saúde, com queixas de angústia, irritabilidade, intolerância ao ruído, insónia inicial e de 

sentir dificuldade em exercer o papel de esposa e de mãe. Os sintomas estabeleceram-se após o 

nascimento do segundo filho quatro anos antes. Este filho sofre de asma com recurso frequente ao 

serviço de urgência. O exame físico não revelou alterações para além de trémulo ligeiro dos 

membros superiores e sudação palmar. No exame do estado mental apresenta-se orientada, 

inquieta, com atenção flutuante, e preocupações (que a própria admite como sendo excessivas) 

sobre variados domínios da sua vida. O humor é ansioso, sem atividade alucinatório-delirante e sem 

ideação suicida. Em consulta, realizada três meses antes, existe registo de electrocardiograma e 

análises, incluindo função tiroideia, sem alterações. 

Qual das seguintes atitudes é a mais adequada para o tratamento da doente? 

 

A. Prescrever aripiprazol 

B. Prescrever lítio 

C. Psicodrama 

D. Psicoterapia de inspiração analítica 

E. Terapia cognitivo-comportamental 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de uma doente com Perturbação de Ansiedade Generalizada caracterizado por queixas 

de angústia, irritabilidade, intolerância ao ruído, insónia inicial e preocupações que admite como 

sendo excessivas bem como tremores e sudação palmar. Além disso, apresenta humor ansioso. Não 

apresenta sintomas psicóticos que nos levem a pensar noutros diagnósticos nem humor deprimido 

(mais sugestivo de perturbação depressiva com sintomas ansiosos) - p.162. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é E. (Terapia Cognitivo-Comportamental). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 

7ª Edição, Cap 8, p.169 Box 8.3 “Stepped-care approach for generalized disorder, 1. Identification 

and assessment: education about GAD and treatment options (...) 2. Low-intensity psychological 

interventions (...) 3. Choice of a high-intensity psychological intervention (...) 4. Specialist treatment”, 

p. 168 “A variety of forms of self-help have been studied in patients with anxiety disorders, including 

GAD. Such approaches typically include written and electronic materials with information about the 

disorder, and practical exercises to carry out based on the principles of cognitive behaviour therapy.” 

 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O tratamento de primeira linha da Perturbação de Ansiedade Generalizada consiste em estratégias 

não farmacológica, nomeadamente psicoeducação para a doença com princípios de Terapia 

Cognitivo-comportamental, ou seja, estratégias que permitam ao doente reconhecer os sintomas e 

identificá-los como fazendo parte de uma perturbação de ansiedade e arranjar estratégias para os 

controlar. 



 
 
 

 

Pergunta 18.  Cardiologia 

 

Um homem de 82 anos de idade está internado no hospital na sequência de implantação de prótese 

aórtica biológica por estenose aórtica há 15 dias. A cirurgia teve um pós-operatório complicado por 

necessidade prolongada de apoio ventilatório, pneumonia associada a ventilação invasiva e 

necessidade de suporte aminas vasopressoras. O doente teve melhoria do quadro clinico com 

critérios para alta. Hoje, o doente apresenta febre e deterioração do estado geral, com cansaço 

marcado. Os sinais vitais são temperatura 38,5ºC, frequência cardíaca 98/min, com pulso de 

amplitude muito aumentada, frequência respiratória 15/min e pressão arterial 155/45mmHg. A 

oximetria de pulso revela saturação de O2 de 92% em ar ambiente. A auscultação cardíaca revela 

sopro sistólico 2/6 ao longo do bordo esquerdo do esterno (previamente conhecido) e sopro 

diastólico 2/6 no 3º espaço intercostal de novo. A auscultação pulmonar revela crepitações em 

ambas as bases. O restante exame físico não apresenta alterações relevantes. 

 

Sangue: Hemoglobina 10.2g/fl, normocromia, normocitose. Leucocitos 16000/mm3, neutrófilos 

84%. Plaquetas 141 000/mm3. Soro: Proteína C reativa 45mg/dL. 

 

Qual dos seguintes estudos mais provavelmente confirmaria o diagnóstico do quadro clínico atual? 

 

A. Ecocardiograma  

B. Marcadores de necrose do miocárdio 

C. Raio-X do tórax 

D. TC torácico 

E. Serologia Viral 

 

1. Identificação da chaveta clínica: A 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil Essentials of Medicine 9th edition. Capítulo 7 – “Valvular disease” página 77,78 e 79. 

Harrison. Capitulo 283, pagina1535. 

2.2 Mini texto explicativo 

Estamos perante um pós operatório recente de cirurgia valvular aórtica. Num doente que 

desenvolve um sopro de novo associado a febre e subida dos parâmetros inflamatórios – sendo que 

a hipótese mais provável seria tratar se uma endocardite aguda de válvula protésica com provável 

insuficiência aórtica (sopro diastólico no 3º espaço intercostal esquerdo). Sendo que o 

ecocardiograma transtorácico e transesofágico seria o método de diagnóstico que nos poderia 

confirmar a existência de insuficiência aórtica e presença ou não de vegetação. 

 



 
 
 

 

 

Pergunta 19. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

Uma mulher de 28 anos de idade, recorre ao centro de saúde devido a história de diarreia, com dois 

meses de evolução, que ocasionalmente se associa a perdas hemáticas. Nega viagens recentes, 

consumo de comida não refrigerada ou água não tratada. Não refere outros problemas de saúde e 

diz: “A diarreia não vai embora e estou cansada disto. Estou também preocupada com o sangue que 

vejo nas fezes”. O exame objetivo revela pressão arterial de 120/75 mmHg. O abdómen não está 

distendido e está ligeiramente doloroso à palpação profunda. Não há hepatomegália ou evidência de 

ascite. O toque retal revela tónus do esfíncter normal com fezes soltas amarelas, fortemente 

positivas para pesquisa de sangue oculto nas fezes. A hemoglobina é de 10,8 g/dL (há um ano era de 

13 g/dL). O exame pélvico é normal. 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

 

A. Cancro do cólon. 

B. Diverticulose. 

C. Doença inflamatória intestinal. 

D. Giardíase. 

E. Síndrome do Cólon Irritável. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Diagnóstico diferencial de diarreia crónica (>4 semanas de evolução). Não há contexto 

epidemiológico relevante. Destaca-se presença de sangue nas fezes, PSOF+ e anemia. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a C. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine 19.ª ed., Cap. 55, pag. 268, par. 3, lin.1: Diarrhea lasting >4 

weeks warrants evaluation to exclude serious underlying pathology. In contrast to acute diarrhea, 

most of the causes of chronic diarrhea are noninfectious.; pag. 269, par. 6, lin 1: Inflammatory 

diarrheas are generally accompanied by pain, fever, bleeding, or other manifestations of 

inflammation. 

 

2.2. Mini texto explicativo 

O caso clínico descreve uma doente com um quadro de diarreia crónica (>4 semanas de evolução). 

Neste contexto, a causa mais provável é a doença inflamatória intestinal, atendendo à idade da 

doente (jovem), à presença de sangue nas fezes e aos achados laboratoriais como a anemia e 

pesquisa de sangue francamente positiva, que traduzem um carácter inflamatório da diarreia. O 

cancro do cólon e a diverticulose são hipóteses pouco prováveis em doentes tão jovens. 

Relativamente à giardíase não existe contexto epidemiológico, nomeadamente viagens recentes, e 

tipicamente a diarreia não é sanguinolenta. Na síndrome do cólon irritável, o padrão mais comum é 

a alternância entre a diarreia e a obstipação, a hemorragia e as manifestações sistémicas não estão 

presentes.  



 
 
 

 

 

Pergunta 20. NEUROLOGIA. 

Um homem de 67 anos de idade, funcionário das finanças, recorre à consulta por adormecimento do 

braço esquerdo que começou subitamente há um dia enquanto trabalhava. Refere que nos 30 

minutos anteriores ao início da dormência desenvolveu cefaleias frontais e náuseas sem vómitos. 

Tomou dois comprimidos de paracetamol e voltou ao trabalho. Tem história de hipertensão arterial 

tratada com amlodipina e perturbação bipolar tratada com carbonato de lítio. O doente fuma meio 

maço de tabaco por dia desde há 30 anos. Tem 172 cm de altura e pesa 92 kg; IMC 31 kg/m2. Os 

sinais vitais são temperatura 37,2ºC, frequência cardíaca 110/min, frequência respiratória 20/min e 

pressão arterial 180/98 mmHg. O exame físico revelou hemianópsia homónima esquerda e 

mobilidade diminuída do membro superior esquerdo com força muscular 2/5. O restante exame 

físico não revelou alterações. 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

 

A. Acidente vascular cerebral. 

B. Arterite de células gigantes. 

C. Enxaqueca atípica. 

D. Neoplasia do SNC. 

E. Perturbação conversiva. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece tratar-se de doente com vários factores de risco cardiovasculares, com instalação súbita de 

sinais focais, e no exame neurológico com hemianópsia homónima esquerda e parésia do membro 

superior esquerdo que sugerem afeção do território vascular da artéria cerebral média direita. 

2. Validação da afirmação certa: 
A. Acidente vascular cerebral é a afirmação mais correcta. 

 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
Cecil 9th, capitulo 116, página 1033, 1ª coluna, 2º parágrafo, 11ª linha: “A definition from an expert 
panel in 2013  efines an ischemic stroke as “an episode of neurological dysfunction caused by focal 
cerebral, spinal, or retinal infarction.” 
 
Harrison 19th, capítulo 446, 2ª coluna, 2º parágrafo, 9ª linha: “A stroke, or cerebrovascular accident, 
is defined as an abrupt onset of a neurologic deficit that is attributable to a focal vascular cause. 
Thus, the definition of stroke is clinical, and laboratory studies including brain imaging are used to 
support the diagnosis.” 
 
Slide da aula: Acidente Vascular Cerebral 
 

 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Acidente vascular cerebral é hipótese mais provável por instalação súbita de défices neurológicos 

focais correspondentes a um território vascular, em doente com factores de risco cardiovasculares 



 
 
 

 

importantes. A hipótese de enxaqueca atípica é pouco provável pelo aparecimento dos sinais focais 

após a cefaleia, e pela duração muito prolongada das alterações neurológicas focais. 

  



 
 
 

 

Pergunta 21 - Nefrologia 

Uma mulher de 56 anos de idade recorre ao SU por queixas de edemas dos membros superiores e 

inferiores e periorbitários agravados desde há 3 semanas. Nega febre, dispneia, toracalgia, dor 

abdominal ou alterações génito urinárias. Tem antecedentes de diabetes mellitus desde há 17 anos, 

dislipidemia e AR. Está medicada diariamente com metformina, sitagliptina, acarbose, atorvastatina 

e semanalmente com Metotrexato e ácido fólico. Ao exame físico observa-se edemas nos membros, 

face e parede abdominal. Os sinais vitais são temperatura de 36,4ºC, frequência cardíaca 79/min, 

frequência respiratória 13/min e PA: 107/89mmHg. A saturação de O2 em ar ambiente é de 98%. A 

auscultação pulmonar não apresenta alterações. A auscultação cardíaca apresenta raras crepitações 

bibasais. 

Laboratorialmente: 

Colestrol 

 HDL – 54mg/dL 

 LDL – 245mg/dL 

TG – 134mg/dL 

Ureia - 67mg/dL 

Cr – 1,3mg/dL 

Glicose – 231 mg/dL 

Albumina -2,3 mg/dL 

Proteinas – 3,4mg/dL 

HbA1C – 8,6% 

Na 134mEq/L 

K 4,1 mEq/L 

Cl 106 mEq/L 

HCO3 32mEq/L 

Hb: 10,8g/dL – normocitose, normocromia 

Leucócitos 4500/mm^3 

Plaquetas 157.000/mm^3 

Urina tipo 2 com alguns eritrócitos dismórficos e proteinúria. Urina de 24horas com proteínas totais 

de 3,9g. 

Qual dos seguintes mecanismos fisiopatológicos melhor explica o presente quadro clínico 

(a)    Glomerulopatia 

(b)    Isquémia Renal 

(c)     Neoplasia Renal 

(d)    Obstrução Pos Renal 

(e)    Tubulopatia 

 

1. Identificação da chaveta clínica: A. Glomerulopatia 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison, Capitulo de Azotemia e Anomalias renais página 294 

“Hematuria with dysmorphic  RBCs， RBC casts， and  protein excretion >500 mg/d is 

virtually diagnostic of glomerulonephritis.” 

 



 
 
 

 

 

 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Este doente tem critérios de Sindrome Nefrótico , além dos eritrócitos dismórficos típicos de doença 

glomerular – Proteinúria > 3.5g/dL, hipalbuminémia e dislipidémia  



 
 
 

 

Pergunta 22. DOENÇAS INFECIOSAS/PEDIATRIA 

Um recém-nascido de 1 semana de idade é trazido ao serviço de urgência devido a temperatura 

rectal de 39.1ºC, letargia e dificuldade no aleitamento. Os resultados da punção lombar sugerem 

meningite bacteriana. Qual dos seguintes é o mais provável organismo etiológico? 

A. Haemophilus influenzae. 

B. Listeria monocytogenes. 

C. Neisseria meningitidis. 

D. Streptococcus do grupo B. 

E. Streptococcus pneumoniae. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

 Meningite. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a D. HPIM 19ª ed. página 886. 

Pediatria: NEP 8.ª ed, pág 386 e pág. 258 e documento Meningites Agudas Bacterianas - 

Recomendações da Sociedade de Infeciologia Pediátrica e da Sociedade de Cuidados Intensivos 

Pediátricos da Sociedade Portuguesa de Pediatria 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Os Streptococcus do grupo B, especificamente o Streptococcus agalactiae, é o principal agente de 

meningite em recém-nascidos, associado à colonização durante a passagem no canal de parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 23. Medicina e Reumatologia – tema de Raquialgias 

Um homem de 48 anos de idade recorre ao serviço de urgência por uma história com 12 horas de 

evolução de dormência e fraqueza no ombro e braços direitos. Refere ainda que tem tido dor 

cervical crescente nos últimos quatro meses para as quais tem tomado paracetamol sem alívio. Diz 

ainda que um banho de água morna e dois comprimidos de paracetamol esta manhã não aliviaram 

os sintomas. Fuma dois maços de tabaco por dia e consome bebidas alcoólicas ocasionalmente. Ele é 

casado e tem quatro filhos. Trabalha como operador de máquinas numa fábrica. O único 

internamento que tem foi para uma hernioplastia inguinal aos 45 anos de idade. Tem 175 cm de 

altura e pesa 95 kg; IMC 31 kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 37,0ºC, frequência cardíaca 

76/min, frequência respiratória 12/min e pressão arterial 135/90 mmHg. O doente aparenta um 

bom estado geral e não aparenta ter sofrimento agudo. Ao exame físico observa-se dificuldade em 

elevar o braço direito contra resistência, com força muscular 3/5. Apresenta dormência no teste da 

sensibilidade na face látero-superior do braço direito. O reflexo bicipital está diminuído à direita. O 

exame dos membros inferiores não mostra qualquer alteração. 

  

Qual dos seguintes é o passo mais apropriado na abordagem deste doente neste momento? 

  

A. Administrar diclofenac. 

B. Fisioterapia. 

C. Imobilização com colar cervical. 

D. Injeção de metilprednisolona. 

E. Referenciar a neurocirurgia. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

O doente apresenta quadro compatível com radiculopatia cervical, por ter quadro inicial de dor 

cervical e posteriormente alterações neurológicas com alteração da sensibilidade, diminuição da 

força muscular e reflexo bicipital diminuído (envolvendo as raízes C5 e/ou C6) – ver tabela 22-4 do 

capítulo 22 HPIM. 

2. Validação da afirmação certa. 

A vinheta clínica e as hipóteses terapêuticas não são lineares, tendo em conta a escassez de 

informação clínica e a bibliografia recomendada. 

A. Administrar diclofenac. 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th, capítulo 22, página 123 – tratamento da cervicalgia com radiculopatia: “Although 

there are no randomized trials of NSAIDs for neck pain, a course of NSAIDs, acetaminophen, or both, 

with or without muscle relaxants, is reasonable as initial therapy (…) As for lumbar radiculopathy, 

epidural glucocorticoids appear to provide short-term symptom relief in cervical radiculopathy 

(…)Surgical treatment can produce rapid pain relief, although it is unclear whether long-term 

outcomes are improved over nonsurgical therapy. Indications for cervical disk surgery include a 

progressive radicular motor deficit, functionally limiting pain that fails to respond to conservative 

management, or spinal cord compression” 

  

2.2 Mini texto explicativo 



 
 
 

 

O quadro clínico faz referência ao tratamento de um doente com cervicalgia com radiculopatia que 

já utilizou um ciclo de analgesia com paracetamol sem eficácia. Assim, e de acordo com os dados 

apresentados: não existindo indicações para cirurgia (défice motor progressivo; falha da terapêutica 

médica – pois ainda não foi executada; e sinais de compressão medular); sem exames de imagem da 

coluna; e sem sinais de alarme (o défice motor tem apenas 12h); a hipótese mais correta e 

conservadora neste caso seria a utilização de diclofenac. Caso este falhasse, a utilização de 

corticoides epidurais para alívio temporário seria considerado e, posteriormente, a indicação para 

neurocirurgia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 24.  Ginecologia/Obstetrícia [Patologia médica e cirúrgica na gravidez, relevância A] 

  

Uma mulher de 22 anos de idade, grávida de 32 semanas, recorre ao médico assistente três dias 

antes da sua consulta programada de vigilância pré-natal por cefaleias intensas. Tem sido seguida 

por si desde as 8 semanas de gravidez. A gravidez tem progredido normalmente. Ela refere que tem 

cefaleias intensas, em banda e latejantes. As cefaleias começam gradualmente ao final do dia e 

tornam difícil realizar o seu trabalho como caixa de supermercado. 

Não teve náuseas, vómitos ou alterações visuais ou auditivas. Notou edema moderado dos 

tornozelos quando termina o turno. Ela pesa 63 kg e mede 165 cm de altura. Ao exame físico, hoje, a 

pressão arterial é de 118/54 mmHg. O exame do fundo do olho é normal. A altura uterina é 

consistente com a data da gravidez e os sons cardíacos fetais são normais. A urina é negativa para 

proteína e glicose. 

  

Qual dos seguintes é o estudo diagnóstico mais apropriado a pedir neste momento? 

  

A. Eletroencefalografia em privação de sono. 

B. Estudo da função renal de 24 horas. 

C. Perfil bioquímico do fígado 

D. TC cerebral. 

E. Não são necessários estudos adicionais 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de grávida com cefaleias. Trata-se de cefaleia de 

novo, intensa, recorrente, sem sintomatologia acompanhante. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: D (TC cerebral). Beckman 8a edição, Cap 25, p219, “Headaches”: “Patients who 

report the new onset of significant headaches in pregnancy, or describe acute worsening of 

symptoms, should undergo evaluation, including imaging. Computed tomography (CT) (...) 

considered safe. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Numa grávida a partir das 20 semanas de idade gestacional que se apresenta com cefaleias é 

necessário começar por excluir patologia hipertensiva da gravidez. O facto de esta grávida se 

apresentar normotensa, sem sintomatologia acompanhante (nomeadamente alterações visuais ou 

gastrointestinais) e com proteinúria ocasional negativa é fortemente sugestivo de uma etiologia não 

obstétrica para a sua cefaleia (pelo que não seria prioritário requisitar os exames referidos em B e 

C). Perante a presença de dor intensa, incapacitante, é então necessário pesquisar etiologias 

neurológicas, nomeadamente causas secundárias (exemplo: hemorragia cerebral, trombose venosa 

cerebral ou lesão ocupando espaço). A TC é citada na bibliografia sugerida como alternativa 

imagiológica neste contexto, pelo que a alínea mais correta é a D. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 25. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Uma mulher de 73 anos de idade, que é seguida por si num lar de idosos, perdeu 14 Kg devido a 

disfagia secundária a divertículo de Zenker. Ela não tem quaisquer outras queixas ou sintomas. 

 

Com base nestas constatações, esta doente é mais suscetível de desenvolver qual dos seguintes 

quadros? 

 

A. Alcalose hipoclorémica-hipocaliémica. 

B. Colelitíase. 

C. Esófago de Barrett. 

D. Mediastinite. 

E. Pneumonia de aspiração.   

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Disfagia orofaríngea.   

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta mais correta é a E. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - Harrison’s Principles of Internal Medicine, cap. 53, pág.256, col.1, 

par.4, lin.1: Oropharyngeal structural lesions causing dysphagia include Zenker’s diverticulum, 

cricopharyngeal bar, and neoplasia. Zenker’s diverticulum typically is encountered in elderly patients, 

with an estimated prevalence between 1:1000 and 1:10,000. In addition to dysphagia, patients may 

present with regurgitation of particulate food debris, aspiration, and halitosis. 

 

2.2. Mini texto explicativo 

O divertículo de Zenker é um divertículo hipofaríngeo, causado pela estenose do músculo 

cricofaríngeo, que pode ser causa de disfagia estrutural orofaríngea, geralmente acompanhada de 

regurgitação nasal e aspiração traqueobrônquica. Assim, tendo em conta que se trata de uma 

doente idosa e institucionalizada, sem vómitos, sem queixas de DRGE ou dor, a hipótese mais 

provável é a pneumonia de aspiração. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 26. 

MODULO E ESPECIALIDADE: Ginecologia e Obstetrícia 

Uma mulher de 29 anos de idade, nuligesta, com sete semanas de atraso menstrual, acorre ao 

serviço de urgência por queixas de dor. A doente refere dor contínua “em moedeira”, no hipogastro 

e fossa ilíaca direita, que quantifica com a intensidade como 5 pontos numa escala de 10 pontos, 

desde há dois dias. Sem perdas hemáticas genitais. Exceto alguns episódios de vulvovaginite não tem 

outros antecedentes de relevo. Os sinais vitais são temperatura de 37.5ºC, frequência cardíaca 

90/min, frequência respiratória 13/min e pressão arterial 118/60 mm Hg. Ao exame objetivo as 

muscosas estão coradas e hidratadas. O abdómen tem movimentos respiratórios, é mole e 

ligeiramente doloroso à palpação superficial, mas doloroso à palpação profunda na fosse ilíaca 

direita. Ao exame ginecológico o colo tem consistência normal, está inteiro e fechado e é doloroso à 

mobilização. O útero e as regiões anexais são difíceis de avaliar por desconforto da doente, 

sobretudo à direita. O teste imunológico da gravidez na urina é negativo. Os resultados analíticos 

revelaram leucócitos no sangue de 14 000/mm3. 

Qual dos seguintes é o mais adequado estudo a solicitar de seguida? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

(a) Análise sumária da urina. 

(b) Doseamento serológico de beta-HCG. 

(c)  Ecografia abdomino-pélvica. 

(d) Ecografia pélvica por via vaginal. 

(e) Raio-X do abdómen em pé. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Ecografia pélvica por via vaginal. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

[ Beckmann Cap. 34] - Ultrasonography remains the most common modality for evaluation of the 

female pelvis. (…)  A transvaginal probe can be placed internally; thus, it often gives improved views 

of the cervix, uterus, ovaries, and tubes. (…) One of the most valuable uses of ultrasonography in 

gynecology is for evaluating masses 

[ Beckmann Cap. 29 Pag. 629] -  Symptoms of PID may be as nonspecific as vaginal discharge or 

abnormal vaginal bleeding. Patients suspected of having PID should be differentiated from those 

with ectopic pregnancy, septic incomplete abortions, acute appendicitis, diverticular disease, and  

adnexal torsion. More pronounced signs include muscular guarding, cervical motion tenderness, or 

rebound tenderness.  A purulent cervical discharge is often seen, and the adnexa are usually 

moderately to exquisitely tender with a mass or fullness potentially 

palpable. Fever or chills may also be present, and the white blood cell count is usually elevated 

  

  

 

 

  



 
 
 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Em primeira instância, o exame clínico é altamente sugestivo de patologia do foro ginecológico, e 

como não foi possível complementar o exame físico  respeitante ao útero e seus anexos será de todo 

o interesse utilizar o exame mais indicado neste âmbito, que é a ecografia transvaginal. 

A clínica da paciente é sugestiva de DIP. Dor nos quadrantes inferiores do abdómen com dor à 

mobilização do colo uterino e ao toque na região anexial é sugestiva de DIP.  A paciente encontra-se 

sub-febril e apresenta leucocitose. 

Sendo o teste imunológico de gravidez negativo, as causas obstétricas (gravidez ectópica, gravidez in 

útero evolutiva ou não evolutiva / trabalho de abortamento) estão “descartadas”. 

Poder-se-á estar perante uma torção de pedículo ovárico ou um quadro não ginecológico – p.e. 

Cistite aguda ou  apendicite. A dor à mobilização do colo uterino porem, é muito mais característica 

de DIP. Em relação à apendicite aguda, a paciente não apresenta sinais de ventre agudo, o que nos 

leva considerar menos provável esta opção e a favorecer a opção pela ecografia transvaginal e não 

transabdominal, que será muito mais informativa para a avaliação dos anexos. 

Perante suspeita de DIP, o exame a realizar em primeira instancia é uma ecografia transvaginal, 

exame de eleição para a avaliação anexial, no sentido de descartar a presença de abcesso tubo-

ovarico (que tem implicações na abordagem posterior) ou outras formações anexiais (como por 

exemplo um cisto a condicionar torção do pedículo ovarico). 

  



 
 
 

 

Pergunta 27.  

NEUROLOGIA/DOENÇAS INFECIOSAS 

Um homem, de 76 anos de idade, é trazido ao serviço de urgência pela sua esposa porque ele tem 

sido incapaz de mover o braço e perna esquerdos, desde que acordou há uma hora. Duas semanas 

antes tinha tido alta hospitalar após o tratamento de celulite da extremidade inferior direita com 

antibióticos intravenosos. A história médica relevante inclui febre reumática aos 12 anos de idade, 

substituição valvular mitral aos 71 anos de idade, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e 

doença péptica ulcerada. Está medicado com varfarina, metformina, amlodipina e ranitidina. Os 

sinais vitais são temperatura 39,4ºC, frequência cardíaca 110/min, frequência respiratória 28/min e 

pressão arterial 160/100 mmHg. O doente está desidratado e confuso, mas cooperante. A 

auscultação do tórax revela crepitações basais bilaterais. O exame cardíaco revela murmúrio 

sistólico de grau 4/6 que se ouve melhor ao longo do bordo esquerdo do esterno. O exame físico 

revela edema dos tornozelos e sinais de celulite em resolução na perna direita. O exame neurológico 

revela desvio do olhar para a direita. Há fraqueza muscular e diminuição dos reflexos 

osteotendinosos nos membros esquerdos. Os reflexos de ambos os tornoelos estão ausentes. O sinal 

de Babinsky está presente à esquerda. 

 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

A. Abcesso cerebral. 

B. Enfarte lacunar da cápsula interna. 

C. Hematoma intracerebral. 

D. Hematoma subdural. 

E. Hemorragia subaracnoideia. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Quadro de sinais focais de início recente, febre, confusão e sopro sistólico (desconhecemos se é de 

novo), em doente com antecedentes de celulite e prótese valvular. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

A. Abcesso cerebral é a afirmação mais correcta. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th, capitulo 90, página 862, 1ª coluna, 2º parágrafo: “The classic clinical picture is composed of 
elements reflecting the infectious nature of the lesion (e.g., fever), those related to focal brain 
involvement, and those due to an increasing intracranial mass effect. Elements of one or two 
categories are often absent in a given case, particularly early in the disease course.” 
 
2.2 Mini texto explicativo 

Tendo em conta a febre associada a sopro sistólico e presença de prótese valvular, não podemos 

excluir hipótese de endocardite. Num doente com sinais focais de novo associados, a hipótese mais 

provável é abcesso cerebral pelo mecanismo de embolização séptica, mesmo ainda sem a presença 

de sinais de hipertensão intracraniana. Embora menos provável, a embolização séptica também 

pode causar um aneurisma que leve a ruptura de um vaso e hemorragia cerebral subsequente. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 28.PNEUMOLOGIA 

 

Um homem, de 25 anos de idade, de origem africana, recorre ao serviço de urgência devido a uma 

crise de asma. Está a usar, atualmente, beclometasona por inalador para a asma e foi hospitalizado 

há três meses por uma crise similar. O exame físico de hoje revela um homem com dispneia intensa 

e sibilância dispersa. 

 

Qual dos seguintes é mais provável encontrar no restante exame físico? 

 

(A) Pulso bífido 

(B) Pulso de baixa amplitude 

(C) Pressão de pulso aumentada 

(D) Pulsus alternans 

(E) Pulsus paradoxus 

 

RESPOSTA E 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Asma 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison 19th Edition: 

Capítulo 309 “Asthma”; Secção “Acute Severa Asthma” 

  

“Examination usually shows increased ventilation, hyperinflation, and tachycardia. Pulsus 

paradoxus may be present, but this is rarely a useful clinical sign.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O pulso paradoxal consiste numa diminuição maior do que o normal (>10mmHg) na pressão sistólica 

durante a inspiração. 

Tal ocorre quando numa situação em que o coração por alguma forma é constrangido e não se pode 

expandir ficando limitado na sua expansão. Exemplos são o tamponamento cardíaco, a pericardite 

constritiva e a doença pulmonar obstrutiva grave. 

Fisiopatologicamente isto deve-se ao desvio do septo que ocorre após o enchimento do ventrículo 

direito durante a inspiração que “empurra” o ventrículo esquerdo, impedindo-o de encher 

convenientemente -> diminuição do volume de ejeção -> diminuição da pressão sistólica. 

  



 
 
 

 

Pergunta 29 - ONCOLOGIA 

Em reunião de grupo multidisciplinar de oncologia, é apresentado um caso de um homem de 65 

anos, assintomático, que realizou colonoscopia de rastreio que revelou neoplasia não obstrutiva do 

cólon trasnverso. Os antecedentes pessoais e familiares são irrelevantes. 

Os sinais vitais são: temperatura 37.0ºC, frequência cardíaca 65/min, frequência respiratória 16/min, 

pressão arterial 129/82mmHg. Mede 180cm de altura e pesa 70kg; IMC 21.6 kg/m^2. O exame físico 

era normal. A biópsia realizada durante a colonoscopia revelou adenocarcinoma moderadamente 

diferenciado. A TC TAP demonstrou oito metástases hepáticas bilobares. O estudo sérico 

demonstrou: 

Hb 13.5 g/dl 

Leucócitos 8000/mm^3 

Plaquetas 256 000/mm^3 

Tempo de protrombina 11seg 

PCR 45 mg/dl 

FA 220 U/l 

GGT 222 U/l 

AST 50 U/l 

ALT 60 U/l 

Bilirrubina total 0.8 mg/dl 

Albumina 3.5 mg/dl 

Creatinina 0.9 mg/dl 

CEA 1422 ng/ml (N<2 ng/ml) 

Ca 19.9 2983 ng/ml (N<37 ng/ml)

 

  

Os eritrócitos apresentam normocromia e normocitose. A fórmula leucocitária é normal. 

  

Qual dos seguintes é o primeiro passo mais adequado na estratégia terapêutica? 

A. Quimioembolização das metástases. 

B. Quimioterapia neoadjuvante. 

C. Radiofrequência das metástases e ressecção segmentar do cólon. 

D. Ressecção segmentar do cólon com hepatectomia parcial. 

E. Transversectomia. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de adenocarcionoma do cólon com metastização hepática, diagnosticada por 

colonoscopia de rastreio. 

  

  

  

2. Validação da afirmação certa 

Trata-se de um doente com neoplasia do cólon transverso oligometastática e que, como tal, tem 

indicação para realizar quimioterapia peri-operatória / com intuito citorredutor (guidelines ESMO). 

As alíneas A e C (quimioembolização e radiofrequência) poderiam, caso houvesse resposta à 

quimioterapia, ser realizadas a posteriori – numa fase inicial, dado a elevada carga tumoral, não 

deveriam ser realizadas sem quimioterapia prévia. 

  

Cecil (pg 602, treatment): “For metastatic colorectal cancer, treatment options include 

chemotherapy agents (...). The advent of targeted therapies has improved clinical outcomes. (...). 

Colon cancer is one of the few malignancies in which some cases of metastatic disease can also be 

cured with aggressive systemic therapy and surgery.” 



 
 
 

 

Harrison (pg 542, treatment): 

- “The necessity for a primary tumor resection in asymptomatic individuals with metastatic disease is 

an area of controversy.” 

- “Patients with solitary hepatic metastases without clinical or radiographic evidence of additional 

tumor involvement should be considered for partial liver resection, because such procedures are 

associated with 5-year survival rates of 25–30% when performed on selected individuals by 

experienced surgeons.” 

  



 
 
 

 

Pergunta 30. Cirurgia Geral 

 

Uma mulher de 39 anos de idade recorre a consulta do médico assistente devido a uma história de 

disfagia para sólidos com 3 meses de evolução. Ela perdeu 4,5kg durante este tempo e encontra 

restos de comida regurgitada na almofada à noite. Tem história de diabetes mellitus e consumo 

abusivo de álcool. O exame físico do tórax e do abdómen são normais. 

 

A esofagomiotomia laparoscópica deve ser considerada se qual dos seguintes achados for 

encontrado? 

 

A. Ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior na manometria esofágica 

B. Divertículo de Zenker em endoscopia digestiva alta 

C. Esofagite com estenose distal em endoscopia digestiva alta 

D. Hérnia do hiato em raio-X contrastado gastrointestinal superior 

E. Um defeito de preenchimento irregular no esófago distal em esofagoscopia 

 

Resposta correcta A 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico disfagia 

  

2. Validação da afirmação certa 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Schwart’z, capítulo 25 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Existem várias entidades que podem cursar com um aumento do tónus do EEI entre as quais a 

acalásia. 

A abordagem destes doentes envolve tratamento médico e eventualmente cirúrgico através da 

realização de uma miotomia. Esta abordagem por de ser aberta ou laparoscópica e tem o intuito de 

diminuir o tónus do EEI e permitir a correcta passagem dos alimentos, evitando as queixas de 

disfagia. 

A abordagem laparoscópica permite uma recuperação mais rápida e tornou-se a abordagem gold-

standard nestes doentes.  



 
 
 

 

 

Pergunta 31 - PEDIATRIA 

 

Uma lactente de 2 meses de idade é trazida ao serviço de urgência por dificuldade respiratória. A 

criança estava bem até há 3 dias quando desenvolveu rinorreia e tosse que durou dois dias. Esta 

noite, a criança começou a respirar rapidamente. Ao exame físico, a lactente tem a pele fria e 

marmoreada, está taquipneica, com respiração superficial e cianótica. A auscultação dos campos 

pulmonares revela sons respiratórios diminuídos e crepitações dispersas. 

 

Qual dos seguintes é o passo inicial mais apropriado? 

A.      Determinar a saturação de oxigénio. 

B.      Obter raio-X do tórax. 

C.      Obter raio-X lateral do pescoço. 

D.      Realizar laringoscopia. 

E.      Solicitar consulta de pneumologia. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece tratar-se de um caso de bronquiolite, com quadro inicial de rinorreia e tosse e agravamento 

típico no 3.º dia de doença com dificuldade respiratória e alterações auscultatórias. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a A. NEP 8.ª ed pág. 402. 

Ver também: NOC 016/2012 Diagnóstico e Tratamento da Bronquiolite Aguda em Idade Pediátrica 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Nos casos graves de bronquiolite é importante avaliar a oxigenação e a oximetria de pulso é um 

método adequado para a monitorização da saturação de oxigénio. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 32. Cardiologia 

Uma mulher caucasiana de 52 anos de idade, com diabetes mellitus tratada com glipizida, recorre ao 

serviço de urgência devido a náuseas e vómitos nas últimas duas horas. Ela diz: “Sinto um peso no 

meu peito”. Ela não tem história conhecida de doença arterial coronária (DAC). Os sinais vitais são 

normais. O exame físico não revela qualquer alteração patológica 

Considerando o diagnóstico, qual dos seguintes factores é mais provável de levar a subestimativa da 

probabilidade de um enfarte agudo do miocárdio nesta mulher? 

 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Ausência de história de DAC 

B. Exame físico normal. 

C. História de diabetes mellitus 

D. Náuseas e vómitos 

E. O seu género 

 

Resposta E 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Abordagem do doente com dor torácica 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil, capitulo 3 –“Evaluation of the Patient with Cardiovascular Disease” 

Harrison capitulo 19 - chest disconfort 

Harrison capitulo 293 

2.2 Mini texto explicativo 

Dado estarmos presente uma doente do sexo feminino com idade inferior a 60 anos, esse será o 

dado que mais provavelmente irá levar a subestimar a possível presença de doença coronária, dado 

as apresentações clinicas neste quadro serem muitas vezes atípicas. 

 



 
 
 

 

 

Pergunta 33. Cardiologia 

Durante um encontro em que os participantes estavam de pé numa sala quente a ouvir um orador, 

um homem que se encontrava entre a multidão cai repentinamento no chão, inconsciente. A 

frequência cardíaca é de 40/min e regular 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Dar um murro pré-cordial 

B. Elevar o tronco para prevenir aspiração de vómito 

C. Elevar os membros inferiores 

D. Estimular um reflexo doloroso, beliscando-o 

E. Levantá-lo para uma cadeira próxima. 

  

Resposta C 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Sincope 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil, capitulo 3 –“Evaluation of the Patient with Cardiovascular Disease”, página 25 

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de uma síncope vasovagal associado a uma situação de se encontrar em pé numa sala 

quente, tendo originado provavelmente um quadro de hipotensão associado a bradicardia que 

reverte após recuperação do fluxo cerebral que é facilitado com elevação das pernas. 

  



 
 
 

 

Pergunta 34. Cardiologia 

Uma mulher caucasiana de 19 anos de idade recorre ao serviço de urgência por ter febre. Ela é uma 

consumidora conhecida de drogas ilícitas endovenosas. Um sopro cardíaco holossistólico é detetado 

e mais audível ao longo do bordo esquerdo do esterno. 

Qual dos seguintes achados físicos melhor estabeleceria uma insuficiência tricúspide nesta doente. 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Diminuição da intensidade de S1 

B. Sinal de Kussmaul positivo (subida do pulso venoso jugular com a inspiraçãoo) 

C. Um aumento da intensidade do sopro com a expiração forçada 

D. Um aumento da intensidade do sopro com a inspiração 

E. Um galope do lado direito 

  

Resposta D 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Abordagem da doença valvular 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil, capitulo 7 –“Valvular Heart Disease”, página 84 

2.2 Mini texto explicativo 

Os sopros cardíacos das cavidades direitas aumentam com a inspiração. 

  



 
 
 

 

Pergunta 35   ONCOLOGIA/REUMATOLOGIA 

Uma mulher de 55 anos de idade recorre à consulta do médico assistente porque tem tido dor no 

ombro esquerdo nos últimos dois meses. Ela fuma um maço de tabaco por dia há 25 anos. Ao exame 

físico não há dor à palpação do seu ombro, mas ela não consegue abduzir o braço além dos 25º. Ela 

está rouca, mas o restante exame físico é normal. 

O raio-X do ombro é normal. 

 

Qual das seguintes alternativas devia ser o próximo passo na avaliação deste doente? 

A. Artroscopia. 

B. Artrografia do ombro. 

C. Raio-X do tórax. 

D. RM do ombro. 

E. TC do ombro. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de provável neoplasia do pulmão / tumor de Pancoast 

Apesar do caso clínico não ser característico. 

Mulher de 55 anos, com antecedentes de tabagismo (25 UMAs) e dor referida ao ombro esquerdo + 

limitação da abdução + ausência de dor na palpação + Ausência de alterações no Rx do ombro. 

Neste caso, a rouquidão remete para o envolvimento do nervo laríngeo recorrente e a limitação da 

abdução sem dor na palpação remete para uma patologia não periarticular (por exemplo, apesar da 

tendinopatia da coifa dos rotadores ser muito comum e condicionar limitação na abdução, existiria 

dor na palpação). Neste caso, a limitação na abdução é explicada pela invasão do plexo braquial, 

nomeadamente das raízes de c5 e c6 que enervam o deltóide e o supra-espinhoso (apenas referir 

que o Tumor de Pancoast geralmente quando envolve o plexo braquial, invade primeiramente as 

raízes do tronco inferior C8 e T1 com clínica de radiculopatia (sensitiva/motora) ao nível de zonas 

mais distais do MS). 

 

2. Validação da afirmação certa. 

C. Raio-X do tórax 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Uma vez que a suspeita clínica é de neoplasia do pulmão, não deverão ser realizados mais MCDs 

para diagnóstico de patologia do ombro. A avaliação inicial da suspeita de neoplasia do pulmão 

deverá ser feita com um raio-X do tórax. 

No entanto as queixas por não serem completamente explicadas pelo Tumor de Pancoast 

(nomeadamente a diminuição da abdução do MS) um estudo dos tecidos moles do ombro seria uma 

hipótese a considerar. Assim, uma ecografia das partes moles da região do ombro seria um ECD a 

considerar, principalmente pelo baixo custo e acessibilidade, permitindo excluir patologia 

periaticular (apesar da RMN também avaliar os tecidos moles, os seus custos, indisponibilidade e 

características do caso clínico fazem com que não seja uma hipótese). 

  

  



 
 
 

 

Pergunta 36. Cardiologia 

Um homem de 78 anos de idade com demência, tipo Alzheimer, é trazido ao consultório médico 

pela família que refere que o doente acorda de noite com falta de ar e tem tido edema progressivo 

das pernas. O doente teve um enfarte agudo do miocárdio da parede anterior, não complicado, há 2 

meses. Os sinais vitais, hoje, são temperatura 37.0ºC, FC 84bpm, FR 22cpm e PA 140/90mmHg. Ao 

exame físico não apresenta turgescência venosa jugular, mas tem um 3º som cardíaco (S3) audível, 

crepitações finas em ambas as bases pulmonares e edema depressível 1+ bilateralmente nas 

extremidades inferiores. O eletrocardiograma está similar ao da alta hospitalar há 2 meses. 

Além do raixo-X do tórax, qual dos seguintes é o exame complementar prioritário a pedir? 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Determinação da ureia e creatinina séricas 

B. Determinação da hormona TSH sérica 

C. Ecocardiografia 

D. Prova de esforço 

E. Provas de função respiratória 

  

Resposta C 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Insuficiência cardíaca/Cardiopatia isquémica 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil – capitulo 5 (Heart failure and cardiomyopathy). Pagina 59 – Diagnostic Testing. 

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de um caso clinico de um doente com Enfarte agudo do miocárdio há 2 meses que 

atualmente desenvolveu um quadro de insuficiência cardíaca (sinais e sintomas concordantes), 

assim o exame mais adequado para caracterizar o quadro clinico, ajudar no diagnóstico da síndrome 

insuficiência cardíaca e excluir alguma complicação tardia do enfarte; bem como implicações a nível 

do tratamento especifico. 

  



 
 
 

 

Pergunta 37.  Medicina - Digestiva e Hepatobiliar – Insuficiência Vascular Mesentérica (B) 

Um homem de 87 anos de idade foi internado, ontem, no hospital, por fibrilhação auricular de novo; 

hoje, é avaliado por dor periumbilical de aparecimento súbito, severa e que começou há duas horas. 

Não teve náuseas ou vómitos; a última dejeção ocorreu imediatamente antes do início da dor. Fuma 

dois maços de tabaco diariamente desde há 50 anos. A história médica inclui hipertensão arterial e 

hiperlipidemia. Está medicado com diltiazem, furosemida, atorvastanina e enoxaparina. Os sinais 

vitais são temperatura 37.0ºC, frequência cardíaca 107/min, frequência respiratória 14/min e 

pressão arterial 120/60 mm Hg. Ele tem 178cm de altura e pesa 70kg; IMC 22 kg/m2. A oximetria de 

pulso revelou saturação de oxigénio de 94% com oxigénio físico revela dor abdominal ligeira à 

palpação sem defesa ou agravamento à descompressão. Os ruídos intestinais estão diminuídos. A 

pesquisa de sangue oculto nas fezes é positiva. Os resultados dos exames laboratoriais são os 

seguintes: 

Soro 

Na+        140 mEq/L 

K+            4.2 mEq/L 

CI-          105 mEq/L 

HCO3-  19 mEq/L 

Sangue 

Ácido láctico   3.5 mg/dL (N= 4.5 – 19.8) 

Qual dos seguintes é o fator de risco mais relevante para o desenvolvimento do quadro clínico atual 

deste doente? 

(a) Fibrilhação auricular. 

(b) História de hipertensão. 

(c)  Hábitos tabágicos. 

(d) Trânsito intestinal prévio ao início da dor. 

(e) Uso de atorvastatina. 

  

1. Identificação da chaveta clínica 

Isquémia Mesentérica Arterial Oclusiva Aguda 

  

2. Validação da afirmação certa. 

(a)    Fibrilhação auricular. 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th, - capítulo 354, página 1979 

Incidência e epidemiologia: 

“Risk factors for arterioocclusive mesenteric ischemia are generally acute in onset and include atrial 

fibrillation, recent myocardial infarction, valvular heart disease, and recent cardiac or vascular 

catheterization, all of which result in embolic clots reaching the mesenteric circulation.“ 

Anatomia e fisiopatologia: 

“Occlusive ischemia is a result of disruption of blood flow by an embolus or progressive thrombosis 

in a major artery supplying the intestine. Emboli originate from the heart in more than 75% of 

cases…” 

Apresentação e avaliação: 



 
 
 

 

“Acute mesenteric ischemia resulting from arterial embolus or thrombosis presents with severe 

acute, nonremitting abdominal pain strikingly out of proportion to the physical findings. Associated 

symptoms may include nausea and vomiting, transient diarrhea, anorexia, and bloody stools. With 

the exception of minimal abdominal distention and hypoactive bowel sounds, early abdominal 

examination is unimpressive.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O doente apresenta um quadro muito sugestivo de isquémia intestinal aguda:  dor periumbilical 

aguda, súbita e intensa, sem outros sintomas acompanhantes e com um exame objetivo quase 

inocente – apenas com ligeira dor à palpação e ruidos hidroaéreos diminuídos, sem evidência de 

sinais de irritação peritoneal. A presença de dor abdominal intensa desproporcional ao exame 

objetivo é característica da fase precoce desta patologia. Nesta fase o quadro pode ser 

acompanhado náuseas e vómitos, diarreia transitória, sangue nas fezes (o doente tinha PSOF 

positivo), anorexia. Numa fase inicial os exames laboratoriais não têm alterações, como no caso em 

questão. 

A etiologia da isquémia mesentérica aguda oclusiva é, na maioria das vezes, tromboembólica com 

origem no coração, pelo que os principais fatores de risco são comorbilidades que promovam a 

formação de êmbolos cardíacos, primeiramente a fibrilação auricular. 

De referir ainda que doente apresenta múltiplos fatores de risco ateroscleróticos (hipertensão 

arterial e hiperlipidemia e tabagismo) que poderiam condicionar  isquémia intestinal não oclusiva 

crónica com um quadro de angina intestinal, caracterizado tipicamente por dor dor/cólica pós-

prandial crónica e anorexia. 

  



 
 
 

 

Pergunta 38. NEUROLOGIA/ORL 

Uma mulher de 74 anos de idade é trazida à consulta pelo seu filho devido a uma história de 

vertigens e vómitos desde há dois dias. Refere ainda que, desde que os sintomas começaram, a sua 

audição à esquerda tem vindo a diminuir. Há vários dias atrás desenvolveu congestão nasal e dos 

seios perinasais e “dores de garganta”; os sintomas iniciaram uma semana após ter visitado os seus 

netos. Nega diplopia, dormência da face ou fraqueza das extremidades. Tem história prévia de 

depressão, diverticulose, hipertensão arterial controlada e osteoartrite das mãos. Está medicada 

com fluoxetina, amlodipina, hidroclorotiazida e paracetamol. A doente aparenta estar pálida, mas 

está sem sinais de desconforto em decúbito dorsal. Os sinais vitais são temperatura 37,4ºC, 

frequência cardíaca 78/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 134/78 mmHg. O 

exame dos pares cranianos não revela alterações. Tem nistagmo horizontal. A força muscular é 

normal. Teste de Romberg positivo. O teste de audição revela diminuição moderada bilateralmente. 

O restante exame físico é normal. 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

  

A. Acidente vascular isquémico cerebeloso. 

B. Acidente vascular isquémico da artéria labiríntica. 

C. Doença de Meniére. 

D. Neurinoma do acústico. 

E. Neurite vestibular. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Quadro com 2 dias de evolução de vertigem e vómitos, nistagmo horizontal e teste de Romberg 

positivo, sugestivo de afeção vestibular, sem outras alterações ao exame neurológico, precedido por 

infeção respiratória superior dias antes. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

E. Neurite vestibular é a afirmação mais correcta. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th, capitulo 113, página 1011, 1ª coluna, 3º parágrafo: “Vestibular neuritis manifests with the 

abrupt onset of severe vertigo, nausea, and imbalance without other neurologic symptoms. The 

disorder is caused by a viral disturbance of the vestibular nerve, analogous to Bell’s palsy.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O quadro de afeção vestibular parece isolado, uma vez que embora a doente se queixe de 

hipoacúsia à direita, na avaliação formal isso não se verificou. A doente também não apresenta 

outros sinais de disfunção nervosa cerebelosa, para se tratar de AVC cerebeloso ou da artéria 

labiríntica (ramo da artéria cerebelosa antero-inferior), nem temos a certeza se a instalação foi 

súbita. Pelas informações clínicas incompletas que o caso fornece (exemplo: não descreve mais as 

características do nistagmo horizontal, nem o HIT), e tendo em conta a infeção respiratória inferior 

recente, coloca-se como hipótese mais provável a nevrite vestibular.  



 
 
 

 

Pergunta 39. PSIQUIATRIA 

  

Um homem de 19 anos de idade, solteiro, vem à consulta do médico assistente, trazido pela mãe, 

referindo isolamento crescente e “comportamentos estranhos”, que se desenvolveram 

progressivamente nos últimos 8 meses, desde que ingressou no ensino superior. Descreve, 

nomeadamente, que o filho passou a falar “muito baixinho” insistindo em ter as cortinas de casa 

sempre fechadas e revirando com frequência a casa por motivos que não são claros. A mãe refere 

que o filho não tem ido às aulas no último semestre. Na consulta, o doente evita o contacto ocular e 

não está colaborante com a entrevista da presença da mãe. É visível a presença de rolhões de 

algodão nos ouvidos. Quando é entrevistado sozinho, explica que não se sente confortável em falar 

sobre determinados assuntos na presença da mãe por pensar que esta possa estar em conluio com 

os seus vizinhos de cima que ouve, frequentemente, a insultá-lo e a criticar as coisas que faz. O 

doente apresenta-se pouco cuidado e com má higiene. O exame físico e os sinais vitais estão dentro 

dos parâmetros da normalidade. 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

  

A. Episódio depressivo com sintomas psicóticos. 

B. Esquizofrenia paranoide. 

C. Fobia social. 

D. Perturbação delirante. 

E. Perturbação Esquizofreniforme. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de um doente com Esquizofrenia Paranoide. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é B. (Esquizofrenia paranoide). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, 

Cap 11, p. 263, Box 11,6 “Simplified description of criteria for schizophrenia in DSM-5”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Este quadro é caracterizado por comportamentos sugestivos de ideias delirantes de conteúdo 

persecutório (fecha as cortinas, fala baixinho, não fala na presença da mãe por pensar que ela está 

em concluio com os vizinhos), isolamento social, negligência do auto-cuidado e postura sugestiva de 

alucinações auditivo-verbais (rolhões nos ouvidos e diz que ouve as conversas dos vizinhos de cima). 

Este quadro tem impacto funcional (não tem ido à escola) e não existe história de consumos. Estas 

alterações estão presentes há pelo menos 6 meses. 

  



 
 
 

 

Pergunta 40 - ONCOLOGIA 

Um homem de 55 anos de idade vem ao consultório médico por história de disfagia progressiva para 

alimentos sólidos localizada ao terço superior do tórax. Refere ainda tosse produtiva com 3 semanas 

de evolução. Ele tem antecedentes de hábitos alcoólicos e tabágicos. O exame físico revela caquexia. 

Ele tem 176cm de altura e pesa 65kg; IMC 21 kg/m^2. A endoscopia digestiva alta revela neoplasia a 

28cm que ocupa dois terços do lúmen esofágico permitindo a passagem do endoscópio. TC TAP 

revela neoplasia esofágica cT3N0M0. A biópsia da lesão mosta carcinoma espino-celular. 

  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

A. Broncofibroscopia. 

B. Doseamento de marcadores tumorais séricos. 

C. Ecografia do abdómen. 

D. PET scan. 

E. Testes funcionais respiratórios. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de neoplasia esofágica. 

Doente de 55 anos com antecedentes pessoais de tabagismo e etilismo. Apresenta com quadro de 

disfagia progressiva para alimentos sólidos no terço superior do tórax + tosse produtiva com 3 

semanas de evolução. EO: caquexia. 

EDA com neoplasia a 28cm que ocupa dois terços do lúmen esofágico. TC TAP: neoplasia esofágica 

cT3N0M0. Biópsia: carcinoma espino-celular. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

Ambas as alíneas estão, de acordo com a bibliografia recomendada, potencialmente correctas – a 

PET seria realizada para compeltar o estadiamento e a broncofibroscopia seria realizada como 

rastreio de outras neoplasias relacionadas com os factores de risco do doente, nomeadamente 

tabagismo e etilismo – seria particularmente importante, uma vez que o doente referia tosse. Numa 

vertente mais prática, considerar-se-ia a broncofibroscopia como hipótese mais correcta, uma vez 

que esta permite também diagnosticar fístulas entre o esófago e a via aérea, comuns neste tipo de 

tumores. 

  

Harrison (pg 533, diagnosis): 

-  “Because the population of persons at risk for squamous cell carcinoma of the esophagus (i.e., 

smokers and drinkers) also has a high rate of cancers of the lung and the head and neck region, 

endoscopic inspection of the larynx, trachea, and bronchi should also be carried out.” 

- “Positron emission tomography scanning provides a useful  assessment of the presence of distant 

metastatic disease, offering accurate information regarding spread to mediastinal lymph nodes, 

which can be helpful in defining radiation  therapy fields. Such scans, when performed sequentially, 

appear to provide a means of making an early assessment of responsiveness to preoperative 

chemotherapy.” 

  



 
 
 

 

Pergunta 41 - PEDIATRIA 

Um lactente de 9 meses de idade é trazido ao serviço de urgência devido a história de cinco dias de 

diarreia. A diarreia era inicialmente aquosa e nos últimos dois dias começou a apresentar uma 

pequena quantidade de sangue e muco. Teve dois episódios de vómito no 1.º dia de doença. Não 

tem vomitado novamente. Não tem história de febre. A criança aparente estar bem. É alimentado 

com leite adaptado desde os 4 meses de idade, altura em que iniciou a diversificação alimentar. Não 

há outros casos reportados de diarreia na creche. Não tem história de viagens recentes ao 

estrangeiro. Os sinais vitais estão dentro dos limites da normalidade. O exame físico não revela 

alterações. 

 

Além de reforçar a hidratação oral, qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

A.      Iniciar antibioticoterapia empírica. 

B.      Medicar com loperamida. 

C.       Mudar para uma fórmula sem lactose. 

D.      Realizar coprocultura. 

E.       Não são necessárias medidas adicionais neste momento. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Diarreia aguda, sem sinais de desidratação, fezes com sangue e muco 

O quadro sugere gastroenterite aguda pela duração de 5 dias, vómitos iniciais e diarreia aquosa; a 

ausência de febre indicaria uma causa viral; a ausência de contexto epidemiológico apesar de não 

excluir uma causa infeciosa de qualquer etiologia, raramente está ausente nos quadros virais. A 

presença de sangue é um dado importante; as causas mais frequentes de diarreia com sangue 

abaixo dos 12meses são a infecciosa e as colites associadas ao aleitamento ou idiopáticas. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta mais correcta é a D. NTP 20.ª ed, pag 1869 e Update on diarrhea, Cajacob, N. e Cohen, 

M., Pediatrics in Review, 2016. 

O NTP também sugere no algoritmo de diarreia que perante diarreia com sangue se assuma 

disenteria e se medique imediatamente com antibiótico contudo, na possibilidade de E.coli, não 

deve ser iniciada antibioticoterapia empírica, pelo que se exclui essa opção. Agentes antimotilidade 

são contraindicados na diarreia com sangue. A mudança para uma fórmula sem lactose poderia ser 

admitida, contudo a intolerância transitória à lactose pós-infecciosa habitualmente surge após 

quadros com mais de 1 semana de duração. Seria também admissível não tomar medidas adicionais 

neste momento e vigiar a criança, dado o seu bom estado geral e quadro de curta duração. Contudo, 

perante uma diarreia com sangue, a hipótese mais segura é, no mínimo, pedir uma coprocultura. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 42. PEDIATRIA 

Um rapaz de 6 anos é levado ao pediatra por os pais acharem «que está a crescer pouco». Os 

antecedentes pessoais incluem gestação com hipertensão arterial materna a partir do 2.º trimestre e 

parto às 38semanas com peso ao nascer de 2030g. O desenvolvimento psicomotor tem sido 

adequado e não tem doenças de relevo. A análise do boletim de saúde infantil e juvenil mostra 

progressão ponderal que atingiu no fim do primeiro ano o P15 (e aí se tem mantido) e progressão 

estatural que se mantém desde o nascimento entre os percentis 3 e 5. A velocidade de crescimento 

no último ano foi de 3 cm. Atualmente mede 98cm (<P3) e apreseta um peso de 18kg (P15). IMC 

18,7 kg/m2. Baseado na altura dos pais, a estatura alvo desta criança deve situar-se entre 172 (P30) 

e 185 (P85). O restante exame físico é normal. 

 

Qual das seguintes é a informação mais adequada a fornecer aos pais neste momento? 

A. «Antes de emitir uma opinião necessito de uma RM da hipófise» 

B. «Neste momento não há tratamento, será um adulto de baixa estatura» 

C. «O menino vai crescer até mais tarde e atingir a altura prevista» 

D. «O vosso filho tem critérios para tratamento com hormona de crescimento» 

E. «Remarcamos consulta dentro de um ano para reavaliar a velocidade de crescimento» 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece tratar-se de um caso de baixa estatura com baixo peso para a idade gestacional ao nascer, 

sem recuperação durante os primeiros anos de vida. Verifica-se baixa estatura por estatura <P3 e 

velocidade de crescimento <5cm/ano entre os 5 e os 6 anos. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é D. Lições de Pediatria 2017 pág 191 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A restrição de crescimento intrauterino com ausência de crescimento de recuperação até aos quatro 

anos é indicação para terapêutica com hormona de crescimento, de acordo com o livro “Lições em 

Pediatria”. Contudo, habitualmente, antes do início dessa terapêutica seria feita uma avaliação 

laboratorial para estudo endocrinológico e raio-X do punho para determinação de idade óssea, pelo 

que não é consensual que a resposta D esteja completamente certa. 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 43. Medicina - Digestiva e Hepatobiliar – Insuficiência Vascular Mesentérica (B) 

Um homem de 65 anos de idade com história de fibrilação auricular e diabetes mellitus tem dor 

abdominal há duas horas. Ele diz que a dor está mais intensa e generalizou-se a todo o abdómen. 

Descreve fezes sanguinolentas. Tº 38ºC; Leucócitos 14 000/mm3. O abdómen revelou diminuição dos 

ruidos intestinais e dor ligeira à palpação. 

 

Qual dos seguintes é o mais provável? 

A – Angina intestinal 

B – Diverticulite sigmoide aguda 

C – Diverticulose 

D – Embolia arterial mesentérica 

E – Torsão do apêndice epiploico 

  

1. Identificação da chaveta clínica 

Isquémia Mesentérica Arterial Oclusiva Aguda 

  

2. Validação da afirmação certa. 

D – Embolia arterial mesentérica 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th, - capítulo 354, página 1979 

Incidência e epidemiologia: 

“Risk factors for arterioocclusive mesenteric ischemia are generally acute in onset and include atrial 

fibrillation, recent myocardial infarction, valvular heart disease, and recent cardiac or vascular 

catheterization, all of which result in embolic clots reaching the mesenteric circulation.“ 

Anatomia e fisiopatologia: 

“Occlusive ischemia is a result of disruption of blood flow by an embolus or progressive thrombosis 

in a major artery supplying the intestine. Emboli originate from the heart in more than 75% of 

cases…” 

Apresentação e avaliação: 

“Acute mesenteric ischemia resulting from arterial embolus or thrombosis presents with severe 

acute, nonremitting abdominal pain strikingly out of proportion to the physical findings. Associated 

symptoms may include nausea and vomiting, transient diarrhea, anorexia, and bloody stools. With 

the exception of minimal abdominal distention and hypoactive bowel sounds, early abdominal 

examination is unimpressive.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O quadro clínico é muito sugestivo de isquémia intestinal aguda: dor abdominal intensa 

desproporcional ao exame objetivo num doente com fibrilhação auricular. 

- A dor abdominal súbita e intensa com diarreia sanguinolenta e com um exame objetivo quase 

inocente – apenas com ligeira dor à palpação e ruídos hidroaéreos diminuídos, sem evidência de 

sinais de irritação peritoneal. Estes achados são típicos de uma fase precoce desta patologia. Além 

disso, verifica-se também uma resposta inflamatória sistémica inespecífica com febre e leucocitose 

que pode acompanhar vários quadros de abdómen agudo. 



 
 
 

 

A etiologia da isquémia mesentérica aguda oclusiva é, na maioria das vezes, tromboembólica com 

origem no coração, pelo que a história médica deste doente com fibrilação auricular reforça muito a 

hipótese de diagnóstico. 

Relativamente às restantes hipóteses de diagnóstico, a Diverticulite e a Torção do apêndice epiploico 

também podem originar quadros de abdomén agudo com febre e leucocitose mas, geralmente, não 

acompanham-se de diarreia sanguinolenta e o exame objetivo não é inocente, apresentando sinais 

de irritação peritoneal. A angina intestinal caracteriza-se tipicamente por dor dor/cólica pós-prandial 

crónica e anorexia, sendo o quadro de uma isquémia intestinal não oclusiva crónica, comumente em 

doentes com múltiplos fatores de risco ateroscleróticos. A diverticulose refere-se à presença de 

divertículos intestinais, sendo na sua maioria assintomáticos. Por vezes podem complicar originando 

quadros de HGI ou diverticulite. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 44.  Doenças Infeciosas 

 

Uma mulher de 66 anos de idade recorre ao consultório médico para pedir conselhos sobre a toma 

preventiva de antibióticos antes de ser sujeita a intervenção dentária dentro de três dias. Ela diz que 

tem duas cáries dentárias que precisam de tratamento. Ela tem hipertensão arterial medicada com 

verapamil e hipotiroidismo tratado com levotiroxina. Foi prescrita varfarina por fibrilhação auricular 

crónica, há dois anos. Os sinais vitais são temperatura 37.0ºC, frequência cardíaca 84/min irregular, 

frequência respiratória 16/min e pressão arterial 110/80 mm Hg. O ecocardiograma obtido há seis 

meses durante a última visita da doente mostrou prolapso da válvula mitral sem regurgitação e 

fração de ejeção de 50%. Os valores de INR têm sido de aproximadamente 2.2 durante o último ano. 

Qual dos seguintes conselhos é o mais apropriado? 

 

A.    Deve iniciar amoxicilina, um dia antes de qualquer intervenção dentária. 

B.    Deve iniciar amoxicilina, uma hora antes e quatro horas após a intervenção dentária. 

C.   Deverá contactar o seu dentista para saber qual a medicação apropriada. 

D.   Não precisa de tomar qualquer antibiótico para a intervenção dentária. 

E.    Só precisa de fazer profilaxia antibiótica para intervenção dentária major. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Endocardite. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a D. HPIM 19ª ed. página 826. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A profilaxia de endocardite apenas está indicada quando existe manipulação do tecido gengival ou 

da região peri-apical em doentes com episódio prévio de endocardite, portadores de válvula 

protésica, transplantados com valvulopatia ou doentes com cardiopatia congénita de alto risco com 

elevada morbimortalidade associada em caso de desenvolvimento de endocardite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Pergunta 45. NEUROLOGIA 

Uma mulher caucasiana, de 42 anos de idade, dona de casa, recorre ao serviço de urgência devido a 

uma história de dois dias de perda de equilíbrio quando se levanta ou caminha com dor dorsal 

moderada com irradiação para a perna esquerda. Ela diz: “Eu sinto-me como se as minhas pernas se 

transformassem em borracha”. Ela tem tido incontinência urinária progressiva durante este período 

e tem urinado na cama à noite. Há três anos, ela foi submetida a tumorectomia seguido de 

quimioterapia e radioterapia devido a um carcinoma ductal infiltrativo da mama. Ela tem 160 cm de 

altura e pesa 57 kg; IMC 22 kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 37,1ºC, frequência cardíaca 

88/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 102/66 mmHg. Força muscular das 

extremidades é de 3/5. Os reflexos tendinosos profundos estão exacerbados nos joelhos e 

tornozelos. A sensibilidade ao estímulo doloroso está reduzida nas extremidades inferiores. 

Qual dos seguintes é o estudo inicial mais apropriado para esta doente? 

A. Cintigrafia óssea. 

B. Eletromiografia. 

C. Raio-X da coluna. 

D. RM da coluna. 

E. TC da coluna. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Quadro agudo de diminuição da força muscular e sensibilidade dos membros inferiores, associado a 

incontinência urinária, com reflexos tendinosos profundos exacerbados nos membros inferiores, em 

mulher com antecedentes de neoplasia da mama. O quadro é compatível com mielopatia aguda 

(possível mielite transversa).  

 

2. Validação da afirmação certa. 

D. RM da coluna é a afirmação mais correcta. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th, capitulo 120, página 1075, 2ª coluna, 2º parágrafo: “Transverse myelitis (TM) is an 

inflammatory spinal cord syndrome presenting with abrupt or subacute onset of motor and/or 

sensory loss below a specific spinal level. Control of bladder and bowel is often affected, as is 

autonomic function below the level. Back pain and paresthesias may be prominent. Many cases of 

acute TM are idiopathic, but treatable causes must be ruled out. An urgent MRI with and without 

gadolinium should be obtained to look for compressive etiologies needing immediate treatment.” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Colocando a hipótese de mielopatia aguda, a etiologia compressiva deve ser excluída com RM de 

urgência, pois pode ter indicação para descompressão cirúrgica. A doente tem antecedentes de 

neoplasia, e não está excluída massa tumoral metastática vertebral que possa estar a causar 

compressão medular.  



 
 
 

 

Pergunta 46. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Uma mulher de 40 anos de idade recorre ao consultório médico devido a vómitos persistentes, que 

iniciaram na noite anterior na qual acordou com vómitos intensos e ligeiro desconforto no abdómen 

superior. Usou um fármaco antiemético, que tem ajudado no passado, mas com o qual não teve 

alívio neste episódio. No último ano teve períodos ocasionais de indigestão, para os quais se 

automedicava com antiácidos, mas nem sempre com alívio.  Realizou histerectomia vaginal há seis 

anos e não toma qualquer medicação regular. A doente mede 147 cm de altura e pesa 84kg: IMC 

39kg/m2. Ao exame físico apresenta estar em desconforto. Está curvada sobre si própria com dores e 

segurando um saco para o vómito. Os sinais vitais são temperatura 37,0ºC, frequência cardíaca 

96/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 140/90mmHg. O abdómen é obeso e tem 

ruídos intestinais presentes e dor no quadrante superior direito sem defesa. A pesquisa de sangue 

oculto nas fezes é negativa. 

Qual dos seguintes estudos mais provavelmente confirmaria o diagnóstico? 

A. Cintigrafia hepatobiliar. 

B. Ecografia abdominal superior.    

C. Hemograma.   

D. Perfil de enzimas hepáticas.   

E. Rx abdominal.  

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Abordagem ao doente com dor abdominal e vómitos. Doente de meia-idade, obesa, com episódios 

ocasionais de indigestão que nem sempre aliva com terapêutica sintomática. Recorre por vómitos 

persistentes e dor abdominal superior. Ao exame objetivo, apresenta dor abdominal no QSD e RHA+. 

2. Validação da afirmação certa. 

A afirmação correta é a B. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed., cap. 44, pág. 471, tab.44-1 (Risk factors for cholelithiasis); pág. 

472, col.1, par.5, lin. 4: (…) clinical hall- mark of acute cholecystitis is the acute onset of upper 

abdominal pain that lasts for several hours. The pain gradually increases in severity and typically 

localizes to the epigastrium or right hypochondrium with radiation to the right lumbar, scapular, and 

shoulder area. Nausea and vomiting, anorexia, and low-grade fever are common; col.2, par. 3, lin.6: 

Ultrasound is safe and widely available and has emerged as the initial test of choice. 

2.2. Mini texto explicativo 

A sintomatologia da doente, nomeadamente, vómitos e dor abdominal no QSD que persiste várias 

horas é consistente com um quadro de colecistite. Os episódios de indigestão prévios, sem resposta 

aos antiácidos, podem ser interpretados no contexto de litíase biliar. A idade e o peso da doente 

também apoiam esta hipótese, pois são fatores de risco importantes para colelitíase. Neste sentido, 

o primeiro exame de imagem a realizar é a ecografia, que permite excluir a presença de cálculos e 

inflamação da vesícula biliar. 

  



 
 
 

 

Pergunta 47 - PNEUMOLOGIA 

 

Um homem de 78 anos de idade vem à consulta do médico assistente no centro de saúde por 

queixas de tosse com expectoração esbranquiçada desde há 4 meses. Adicionalmente tem dispneia 

para grandes esforços e sibilância ocasional, desde os últimos três meses. Nega febre, toracalgia ou 

perda de peso durante este período. Tem antecedentes de hipertensão arterial, dislipidémia, hábitos 

tabágicos (10 uindades dia desde há 45 anos). Medicado cronicamente com clortalidona, 

amlodipina, rosuvastatina. Ao exame físico o doente encontra-se sem sinais de dificuldade 

respiratória. Os sinais vitais são: temperatura 36.3ºC, frequência cardíaca 89/min, frequência 

respiratória 18 por min e PA 107/80mmHg. A saturação de O2 é 98% em ar ambiente. Doente mede 

167cm e pesa 89 kg: IMC 31.9Kg/m2. À auscultação pulmonar apresenta normalização na relação 

tempo inspiratório e tempo expiratório e rara sibilância, em todos os campos. Restante exame 

irrelevante 

 

Quais dos seguintes estudos é o mais apropriado próximo passo para confirmar o diagnóstico? 

A. Espirometria 

B. Gasometria 

C. Hemograma 

D. RX Tórax 

E. TC Toracico 

 

Identificação da chaveta clínica:  

Doente com tosse crónica 

 

2. Validação da afirmação certa. 

D. RX Tórax 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th capitulo 48, página 244 

 

2.2 Mini texto explicativo 

“In virtually all instances, evaluation of chronic cough merits a chest radiograph”.. 

  



 
 
 

 

Pergunta 48 - PEDIATRIA e OFTALMOLOGIA  

Uma menina de 18 meses de vida é trazida ao pediatra pela mãe devido a uma história de sete dias 

de febre alta. Há quatro dias atrás foi observada no serviço de urgência e a mãe refere: “Foi 

medicada com amoxicilina para uma amigdalite.” A mãe refere que a febre tem vindo a agravar e 

que a doente está a comer e a brincar menos do que o habitual. Os antecedentes pessoais são 

irrelevantes e o programa vacinal encontra-se atualizado. À observação tem um ar doente. Os sinais 

vitais são temperatura 39,0ºC, retal, frequência cardíaca 140/min, frequência respiratória 50/min e 

pressão arterial 100/60 mm Hg. Ao exame físico observa-se eritema conjuntival e exantema 

maculopapular generalizado que não poupa palmas e plantas. Apresenta ainda orofaringe 

ruborizada, sem hipertrofia ou exsudado amigdalino. Os gânglios linfáticos cervicais estão 

aumentados e há um ligeiro edema da mão e do pé. O restante exame físico não apresenta 

alterações. Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

A. Doença de Kawasaki. 

B. Doença de Still. 

C. Doença mão-pé-boca. 

D. Escarlatina. 

E. Febre escaronodular. 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece tratar-se de um caso de Doença de Kawasaki, sugerida pelo quadro de aparecimento súbito 

de febre, eritema conjuntival, linfadenopatia cervical, edema de mãos e pés, exantema e ar doente. 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é A. NEP 8.ª ed p 347 e 348 

2. MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O diagnóstico de doença de Kawasaki é feito quando febre ≥5 dias + 4 dos seguintes critérios: 

1. Conjuntivite bilateral não exsudativa;  

2. Alterações dos lábios, língua, mucosa oral e/ou hiperemia faríngea; 

3. Alteração nas extremidades periféricas (edema, eritema, descamação das mãos e pés) e/ou 

descamação generalizada; 

4. Exantema polimorfo no tronco 

5. Linfadenopatia cervical 

 A doente apresenta quadro completo. 

 

 

 



 
 
 

 

Motivos de exclusão das restantes alíneas: 

Doença de Still – apresenta sempre envolvimento articular. 

Doença mão-pé-boca – caracteriza-se pela presença de lesões vesiculares nas mãos, pés e boca; 

apesar de o rash poder envolver nádegas e região genital, o envolvimento generalizado é menos 

frequente. 

Escarlatina – rash não tem envolvimento palmo-plantar. 

Febre escaronodular – embora se associe a exantema maulopapular com envolvimento palmo-

plantar, não temos descrição da escara de inoculação (tache noir) nem de contexto epidemiológico 

típico (contacto com cães, atividades ao ar livre). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 49. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Um homem de 75 anos de idade, residente em lar de idosos, tem frequentemente obstipação severa 

que requer uma combinação de atividade física regular, ingestão de fibras e uso de laxantes de 

contacto e osmóticos para manter trânsito intestinal regular. Subitamente tem quadro de dejeções 

líquidas (soiling) que persistem apesar de reduzir a quantidade de laxantes. 

 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

 

A. Iniciar dieta líquida sem fibras. 

B. Prescrever loperamida.   

C. Prescrever um fármaco contendo bismuto.  

D. Realizar o toque retal.    

E. Suspender toda a terapia de laxantes.     

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Abordagem ao doente com obstipação.   

  

2. Validação da afirmação certa. 

A afirmação correta é a D. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA. Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th Edition pág. 265, 

col.2, par. 3, lin.12:  Overflow diarrhea may occur in nursing home patients due to fecal impaction 

that is readily detectable by rectal examination. 

 

2.2. Mini texto explicativo 

A obstipação afeta particularmente idosos, principalmente aqueles em lares e instituições, sendo a 

sua causa, na maioria das vezes, multifactorial. Em alguns casos, pode ocorrer escape fecal em 

doentes com impactação fecal, pelo que é fundamental excluir esta situação antes de iniciar 

medidas dietéticas e farmacológicas que a possam agravar. Um exame simples e extremamente 

importante é a realização do toque retal. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 50. PSIQUIATRIA 

  

Um homem de 19 anos de idade recorre à consulta devido a uma história de 2 meses de falta de ar 

intermitente e palpitações. Refere que durante esses episódios fica sudorético e se sente 

assoberbado pelo medo e com sensação de catástrofe iminente. Teve 5 episódios similares no 

último mês; estes ocorrem em qualquer altura, incluindo no trabalhão e na condução. Há um mês, 

durante as férias, foi observado por um médico devido a estes sintomas; os resultados dos estudos 

laboratoriais, incluindo função tiroidia e função hepática não mostraram alterações. Ele não tem 

história de doenças graves e não toma qualquer medicação. Não tem hábitos de consumo de tabaco, 

álcool ou de drogas ilícitas. O exame físico não revelou qualquer alteração relevante. O exame do 

estado mental mostrou o individuo ansioso, mas de resto normal. 

Qual das seguintes é a farmacoterapia mais adequada? 

  

A. Cloropromazina 

B. Lítio 

C. Moclobemida 

D. Paroxetina 

E. Propanolol 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de doente com Perturbação de pânico, caracterizado por sensação de falta de ar 

intermitente, palpitações, medo e sensação de catástrofe, que não ocorrem num lugar ou altura 

específica. (p.180, Box 8.4) 

  

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é D. (Paroxetina). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 8, p. 182, 

“SSRIs are also beneficial in the treatment of panic disorder, as is the SNRI, venlafaxine, and the 

selective noradrenaline reuptake inhibitor, reboxetine (Baldwin et al., 2014).” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O tratamento farmacológico de 1ª linha inclui SSRI’s (neste caso a paroxetina é o único SSRI presente 

nas hipóteses), SNRI’s e alguns tricíclicos. 

  



 
 
 

 

Pergunta 51. Ginecologia e Obstetrícia 

Três horas após parto eutócico de um parto não complicado de uma menina recem-nascida de 

3520g, uma mulher de 36 anos de idade, 4gesta, 4 apra, refere sentir-se molhada e fraca. A recem-

nascida apresentava Apgar de 8 ao 1º minuto e 10 ao 5º minuto.  Os partos anteriores foram todos 

vaginais e não complicados. A mulher não tem história de doenças graves. Os sinais vitais são 

temperatura de 36ºC, FC de 120 bpm, FR 15/min e pressão arterial de 90/50 mmHg. O exame físico 

revela hemorragia vaginal abundante 

  

  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

(a) Atonia Uterina 

(b) Coagulopatia 

(c)  Laceração vaginal 

(d) Retenção de tecido placentário 

(e) Rutura Uterina 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

A – Atonia Uterina 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

“The most common cause of PPH is uterine atony, representing about 80% of cases” [Beckamnn cap. 

12, Pag. 319] 

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de uma hemorragia pós-parto precoce. 80% das hemorragias pós-parto são por atonia 

uterina.  A multiparidade aumento o risco de atonia. 

Não temos nenhum dado na história que nos leve a  pensar numa coagulopatia – tudo o que 

sabemos dos antecedentes é que  a puérpera não sofre de doenças graves. Não há referencia a 

lacerações vaginais nem a suspeita de dequitadura incompleta pelo que as hipóteses C e D serão 

sempre muito menos prováveis que a atonia. O mesmo se aplica à rotura, que é rara, ainda mais rara 

na ausência de cirurgias uterinas prévias, e ainda menos improvável na ausência de dor abdominal / 

dor referida ao ombro. 

 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 52. Cardiologia 

 

Uma  mulher de 45 anos de idade de origem africana recorre ao consultório medico para consulta de 

seguimento de diabetes mellitus diagnosticada há 5 anos. Ela refere que tem ganho peso e que tem 

tid aumento da glicemia. Ela não consegue especificar a causa do aumento de peso. Refere que 

reduziu o consumo de gorduras e colesterol tanto quanto possível. Ela tem pouca atividade física e 

tem uma ocupação sedentária. Ela toma metformina uma vez por dia. Não tem alergias. Os sinais 

vitais são temperatura 37ºC FC 84bpm FR 14cpm, PA 140/85mmHg. O exame dos pulmões e corção 

não revela alterações. O exame neurológico não revela qualquer perda de sensibilidade. A 

fundoscopia revela vasos com estenose ligeira. 

Cr 1,1mg/dL. Col T 176, HDL 40, LDL 120, trigl 90, glicose 165mg/dL, TSH 2,3uU/mL, Hb 12,2 g/dL, 

HbA1c 8,7%, Albuminúria ausente. 

A PA da mulher durante as ultimas 3 visitas nos últimos 9 meses apresentou médias de 

135/89mmHg 

Qual das seguintes farmacoterapias é a mais apropriada para controlar a PA desta mulher? 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. B bloqueador 

B. Bloquador alfa 

C. Diuretico 

D. IECA 

E. Não está indicada qualquer medicação 

  

Resposta E/D 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Hipertensão arterial 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil capitulo 12 pag 175 

2.2 Mini texto explicativo 

Depende da fonte bibliográfica de acordo com as novas guidelines de HTA da sociedade europeia de 

Cardiologia teria que se iniciar terapêutica medica, neste caso dado a doente ter diabetes com 

ligeira alteração da função renal iniciaria IECA. Tendo em conta a bibliografia Harrison e Cecil não 

seria para iniciar medicação nesta doente dado ser uma medicão única e que não se encontra acima 

dos 140/90mmHg.  

 

  



 
 
 

 

Pergunta 53 - ONCOLOGIA 

Uma mulher de 47 anos de idade, obesa, é observada em consulta externa por epigastralgia, azia e 

dor retrosternal, tipo queimadura pós-prandial. Refere ainda enfartamento e cansaço fácil. Nos seis 

meses de evolução destes sintomas apresentou uma perda ponderal de 12kg (actualmente pesa 

78kg). Nas duas últimas semanas teve vómitos alimentares. Ao exame físico apresenta mucosas 

secas e pálidas, sinal da prega cutânea e ausência de massas cervicais palpáveis. A palpação do 

abdómen é indolor e no epigastro desperta um ruído audível; o figado não é palpável; ausência de 

ascite. 

O resultado dos exames analíticos foram: 

Hb 8.5 mg/dl 

             Microcitose, hipocromia 

Htc 49% 

  

Análise dos gases arteriais 

             PO2 93 mmHg 

             PCO2 48 mmHg 

             pH 7.5

 

Após 36 horas de jejum foi realizada EDA que revelou estômago distendido, presença de restos 

alimentares em quantidade abundante e lesão exofítica na parede gástrica justapilórica com 

obstrução do lúmen. 

Foram realizadas biópsias da lesão. 

  

Qual das seguintes alternativas é a intervenção mais adequada? 

A. Colocação de stent transtumoral. 

B. Gastrostomia percutânea endoscópica. 

C. Quimioterapia neoadjuvante. 

D. Radioterapia gástrica. 

E. Tratamento cirúrgico. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de neoplasia gástrica 

Doente com quadro de seis meses de evolução de epigastralgia + azia + dor retrosternal, tipo 

queimadura pós-prandial + enfartamento + cansaço fácil +  perda ponderal de 12kg. Refere 

agravamento do quadro nas últimas duas semanas, com vómitos alimentares. 

Exame físico com mucosas secas e pálidas, sinal da prega cutânea e ausência de massas cervicais 

palpáveis + palpação do abdómen é indolor e no epigastro desperta um ruído audível; o figado não é 

palpável; ausência de ascite. 

Analiticamente apresenta anemia  microcitica hipocromica; alcalose com hipercapnia e hipoxemia. 

EDA com 36 horas de com: estômago distendido, presença de restos alimentares em quantidade 

abundante e lesão exofítica na parede gástrica justapilórica com obstrução do lúmen. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

O caso clínico é compatível com uma neoplasia gátrica, clinicamente sem metastização aparente 

(apesar de nãe ser dada qualquer informação de estadiamento). Assim, a opção mais indicada, de 

acordo com a bibliografia recomendada, é a cirurgia. 



 
 
 

 

Contudo, de acordo com as guidelines europeias (ESMO) e americanas (NCCN), deve ser realizada 

quimioterapia neoadjuvante de acordo com o estadio da doença – esta alínea não pode, assim, ser 

excluída, uma vez que não existe informação sobre o estadiamento da doença. 

  

Cecil: (pg 599, treatment): “Surgery remains the cornerstone of treatment for nonmetastatic 

disease.” 

Harrison (pg 535, treatment): “Complete surgical removal of the tumor with resection of adjacent 

lymph nodes offers the only chance for cure. However, this is possible in less than a third of patients. 

A subtotal gastrectomy is the treatment of choice for patients with distal carcinomas, whereas total 

or near-total gastrectomies are required for more proximal tumors.” 

  



 
 
 

 

Pergunta 54. Cardiologia 

Um homem de 76 anos de idade vem a consulta no médico assistente devido a história de astenia e 

dispneia moderada com o exercício, com 1 mês de evolução. Tem história de HTA tratada com 

enalapril que não cumpre. Os sinais vitais são T 36,5ºC, FC 140bpm FR 13cpm, PA 135/80mmHg. A 

Auscultação cardíaca revela arritmia. Não se auscultam sopros. A auscultação pulmonar revela 

crepitações nas bases. O ECG apoia a hipótese diagnóstica. 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Cardioversão elétrica 

B. Iniciar amlodipina oral 

C. Iniciar anticoagulação oral 

D. Iniciar aspirina oral 

E. Subsituir o enalapril por candersartan oral. 

  

Resposta C 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Arritmias 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.2 Mini texto explicativo 

No meu entender pergunta mal formulada, sem se ter acesso ao ECG não seria possível tomar 

qualquer decisão em relação às alíneas prévias. Contudo muito provavelmente dado as 

características do exame físico e a FC muito provavelmente tratar-se-a de uma fibrilação ou flutter 

auricular que teria indicação para iniciar anticoagulação e posteriormente controlo de frequência 

cardíaca e posteriormente após 3 meses ponderar cardioversão. 

  



 
 
 

 

Pergunta 55 - PEDIATRIA 

Um lactente de 3 meses de idade é trazido ao consultório médico pela mãe devido a história de 

fezes abundantes, de odor fétido, e regurgitação duas a três vezes por dia, com oito semanas de 

duração. Ele tem estado irritado a maior parte do tempo. A mãe já mudou de regime alimentar 

várias vezes durante os últimos 3 meses, incluindo fórmulas de soja e proteína de leite de vaca. Dos 

antecedentes pessoais destaca-se mãe primigesta aos 18 anos com gravidez e parto de termo sem 

complicações. O peso ao nascimento era de 3002g (P25); atualmente pesa 5kg (P10). Ganhou 283g 

nos últimos 26 dias. Os sinais vitais, hoje, são temperatura 37,3ºC, frequência cardíaca 142/min, 

frequência 32/min e pressão arterial 80/45mmHg. Ao exame físico o lactente está alerta, mas 

irritado e aparenta ser pequeno para a idade. Ele está a chorar e tem a fralda molhada. O restante 

exame físico não tem alterações. Os resultados do hemograma estão dentro dos parâmetros da 

normalidade para a díade do doente. As fezes de uma fralda trazida de casa têm cheiro fétido e são 

positivas para sangue oculto e eosinófilos. 

Qual das seguintes é a terapia nutricional mais apropriada para este doente neste momento? 

A.      Fórmula de leite de cabra 

B.      Fórmula de proteína de soja 

C.      Fórmula de proteínas hidrolisadas 

D.      Nutrição parentérica 

E.      Solução eletrolítica oral por 12h antes de reintroduzir fórmula de soja 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece tratar-se de um caso de intolerância às proteínas do leite de vaca, uma alergia não IgE-

mediada, sugerido pela idade e diarreia crónica com sangue oculto e eosinófilos. Frequentemente 

ocorre reação cruzada com a proteína de soja. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é a C. Lições de Pediatria pág. 44, NTP 20.ª ed pág 290 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Na suspeita de enterocolite por intolerância às proteínas do leite de vaca é adequado introduzir uma 

fórmula extensamente hidrolisada. Tanto a proteína do leite de cabra como da soja podem ter 

reação cruzada com proteína do leite de vaca. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 56. PSIQUIATRIA 

  

Um homem de 55 anos de idade, casado, procura o seu médico assistente no Centro de Saúde, por 

ter, nas duas últimas semanas, frequentemente ideias de acabar com a sua vida. Começou a ter 

estas ideias após um período de humor hipotímico, ansiedade e dificuldade em adormecer. Associa 

estes sintomas a conflitos com o seu novo supervisor laboral, com quem não tem conseguido lidar. 

Não tem antecedentes pessoais ou familiares de doenças psiquiátricas ou comportamentos 

suicidários nem antecedentes de outras doenças graves. O doente não é fumador, não consome 

bebidas alcoólicas abusivamente e nega consumo de substâncias ilícitas. Veio à consulta com a 

esposa, que é compreensiva e o apoia em relação aos seus problemas atuais. No exame do estado 

mental, apresenta humor deprimido ligeiro, afetos lábeis e, embora apresente ideias de suicídio, não 

tem um plano estruturado de suicídio. O restante exame do estado mental e físico não revela 

anomalias. O doente gostaria de não ir trabalhar durante algum tempo para participar numa 

peregrinação religiosa ou para ir caçar sozinho na casa de férias que têm no interior. A esposa está 

preocupada porque não pode viajar com o marido. 

 

Qual dos seguintes é o passo inicial mais adequado para a gestão clínica deste doente? 

 

A.     Apoiar o doente nos seus planos de viagem 

B.     Contactar o supervisor laboral do doente 

C.     Enviar o doente para internamento em serviço de psiquiatra 

D.    Prescrever clomipramina 

E.     Restringir o acesso a armas de fogo. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de doente com Perturbação depressiva, caracterizada humor deprimido, afectos lábeis, 

ideias de suicídio (o facto de não ter plano estruturado é sinal de menor gravidade/risco) e insónia. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é E. (Restringir o acesso a armas de fogo). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 

7ª Edição, Cap 9, p. 225, “The first question concerns the level of care and supervision that may be 

required. The answer depends on the severity of the disorder and the quality of the patient’s social 

resources. When judging severity, particular attention should be paid to the risk of suicide (or any risk 

to the life or welfare of family members, particularly dependent children) and to any failure to eat or 

drink that might endanger the patient’s life. Provided that these risks are absent, most patients with 

a supportive family can be treated at home, even if they are severely depressed.“ 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O doente apresenta um quadro de Perturbação depressiva, com ideação suicida. Tendo em conta 

que existe suporte familiar, o tratamento do doente pode ser feito em ambulatório, contudo é 

necessário tomar medidas para garantir a segurança do próprio e de terceiros, que neste caso é 

restringir o acesso a armas de fogo.  



 
 
 

 

 

Pergunta 57. ENDOCRINOLOGIA/ CARDIOLOGIA – DM2/HTA – A 

 

Uma mulher de 67 anos de idade recorre a clínica de ambulatório pela primeira vez para uma 

avaliação periódica do estado de saúde. Ela refere que se sente genericamente saudável. Tem 

história médica de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial. Não tem história familiar de 

doença cardíaca. Ela está medicada com aspirina, metformina e lisinopril. Bebe dois a três copos de 

vinho por semana e não fuma. Ela tem 165 cm de altura e pesa 54 Kg. IMC 20kg/m2. Os sinais vitais 

são normais. Os resultados laboratoriais são os seguintes: 

Colesterol total 165mg/dL; HDL 27 mg/dL; LDL 102 mg/dL 

Trigliceridos 181 mg/dL; Ureia 18 mg/dL; Creatinina 1,0mg/dL; Glicose 116 mg/dL, HbA1C 5,9%, ALT 

30 U/L; AST 25 U/L 

Qual das seguintes farmacoterapias, mais provavelmente, terá um impacto significativo a reduzir o 

risco cardiovascular desta mulher? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Acarbose 

B. Amlodipina 

C. Genfibrozil 

D. Irbesartan 

E. Sinvastatina 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de uma mulher com fatores de risco cardiovascular, a DM2 e a HTA. De momento, ambas 

parecem estar bem controladas com a medicação (A1c 5,9% e sinais vitais normais). Pelo que não faz 

sentido adicionar acarbose (DM2), amlodipina ou irbesartan (HTA) ao esquema terapêutico. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

– A resposta correta é a alínea E. 

(Harrisons Endocrinology (4th ed), Cap 25, p. 325-326 – Complicações da diabetes: Dislipidemia) 

 

Na dislipidemia, a terapêutica de primeira linha é uma estatina. 

  



 
 
 

 

Pergunta 58. PEDIATRIA 

Um recém-nascido de 15 dias de vida é trazido ao serviço de urgência pela mãe devido a 

temperatura retal de 39,5ºC desde esta manhã e dificuldade no aleitamento. A gravidez e o parto 

eutócico decorreram sem complicações e o período pós-natal imediato decorreu sem 

intercorrências. Os sinais vitais estão dentro dos parâmetros de normalidade. Com excepção de 

maior irritabilidade, o exame físico é normal. As análises laboratoriais revelaram leucócitos 

12800/mm3 e concentração de proteína C reativa de 4,5 mg/dL (N=0,9 mg/dL). 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

A.      Dar alta ao doente prescrevendo paracetamol. 

B.      Iniciar antibioticoterapia empírica 

C.       Internar o doente para vigilância 

D.      Realizar colheita de urina 

E.       Realizar raio-X do tórax 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

É um caso de febre no período neonatal que corresponde a uma situação pouco frequente, mas com 

alta probabilidade de ser uma infeção bacteriana grave, pelo que deve ser abordada como sépsis até 

prova em contrário. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

1. Identificação da chaveta clínica: 

É um caso de febre no período neonatal que corresponde a uma situação pouco frequente, mas com 

alta probabilidade de ser uma infeção bacteriana grave pelo que deve ser abordada como sépsis até 

prova em contrário. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

A abordagem do recém-nascido (até às 4 semanas de vida) com febre, independente de ter ar tóxico 

ou não, implica sempre internamento e antibioticoterapia empírica, idealmente precedida de 

avaliação de sépsis: hemograma, urina II, urocultura, hemocultura, análise citoquímica e 

bacteriológica de LCR, e ponderar raio-X tórax. 

Assim, neste caso as hipóteses B, C, D e E estão correctas. Considerando qual o próximo passo 

imediato, sendo um recém-nascido clinicamente estável, seria a colheita de urina (hipótese D), 

seguida da colheita de LCR e de amostras para hemoculturas se não tiverem sido colhidos aquando 

da análise laboratorial descrita na vinheta, e depois início de antibioticoterapia empírica e 

internamento. 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 59. PSIQUIATRIA 

  

Uma mulher de 34 anos de idade recorre à consulta devido a história de duas semanas de suores nas 

palmas das mãos e palpitações que ocorrem enquanto trabalha. Começou a trabalhar num emprego 

novo como delegada de informação médica, há um mês, e diz que os sintomas ocorrem sempre que 

lhe é pedido para apresentar o seu produto a médicos ou outros delegados da sua empresa. Em 

diversas ocasiões o pescoço fica ruborizado e desenvolve urticária, que dura várias horas. O seu 

emprego anterior implicava fazer pesquisas bibliográficas numa biblioteca. Ela mudou de emprego 

porque esperava aumentar o seu salário e porque achava que era qualificada academicamente para 

esta nova posição. Agora, pede baixa médica para não trabalhar. Refere que foi sempre tímida e 

sensível à crítica apesar de nunca ter procurado tratamento para estes sintomas, lidando com eles 

por evitamento das situações em que tinha que falar ou atuar em frente a outros numa audiência 

com várias pessoas. A história familiar inclui dependência do álcool do pai. A doente não toma 

qualquer medicação, não consome bebidas alcoólicas e não usa drogas de abuso. Os sinais vitais são 

normais. O exame físico não revela qualquer anomalia. 

 

Qual das seguintes farmacoterapias é a mais adequada? 

 

A.     Bupropiona 

B.     Buspirona 

C.     Diazepam 

D.    Fluoxetina 

E.     Gabapentina 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de doente com Fobia Social, caracterizada por sintomas ansiosos (palpitações, suores 

das mãos, pescoço ruborizado) e sensibilidade à crítica quando exposta a situações onde se expõe e 

são o foco de atenção para outras pessoas (situações em que tinha de falar ou atuar em frente a 

outras pessoas) 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é D. (Fluoxetina). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 8, p.175, 

“Treatment guidelines generally recommend SSRIs as the first choice of pharmacological treatment in 

the management of social phobia. All of the SSRIs, as well as venlafaxine (an SNRI), have been shown 

to be effective, although the data for fluoxetine are slightly less consistent.“ 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O tratamento com SSRIs (inibidores selectivos da recaptação de serotonina), entre eles a Fluoxetina 

é a primeira linha nas Perturbações de Fobia Social. Ainda que a Fluoxetina tenha mostrado menor 

evidência (dentro dos SSRIs), ainda assim é tratamento de primeira linha  



 
 
 

 

Pergunta 60. Doenças Infeciosas 

 

Um homem de 22 anos de idade regressa ao consultório médico para consulta de seguimento de um 

teste cutâneo de tuberculina. Há um ano foi positivo com resposta de intensidade intermédia com 

induração de 12mm e raio-X do tórax normal. Realizou terapia durante nove meses com isoniazida 

diária sem intercorrências. Há uma semana, dois meses após completar o tratamento, uma nova 

prova de provocação com tuberculina demonstrou novamente resposta de intensidade intermédia. 

O rastreio para a admissão na universidade revelou induração de 12mm. Qual dos seguintes é o mais 

apropriado plano para a gestão deste doente nesta altura? 

 

A.    Prescrever ioniazida e rifampicina por um ano. 

B.    Prescrever ioniazida por mais um ano. 

C.   Repetir raio-X do tórax. 

D.   Repetir o teste cutâneo da tuberculina daqui a seis meses. 

E.    Não fazer mais nada. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Tuberculose. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a E. HPIM 19ª ed. página 1114 e 1120. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O teste cutâneo de tuberculina é utilizado no screening de tuberculose latente, no entanto 

apresenta baixa sensibilidade e especificidade, para além de não discriminar entre tuberculose 

latente, tuberculose activa, vacinação com BCG prévia e/ou outra micobacteriose. A repetição 

consecutiva deste teste condiciona um efeito de boosting com uma área de reacção igual ou 

superior nas avaliações seguintes, pelo que pode ser difícil distinguir este fenómeno de uma 

conversão real. Em doentes saudáveis, o tratamento de tuberculose latente só está indicado quando 

a área de reacção é igual ou superior a 10mm ou 15mm, dependendo se o seu contexto configura 

alto ou baixo risco. Neste sentido, um novo curso de tratamento só estaria indicado se existisse nova 

exposição/exposição continuada ou risco elevado ou associado a uma avaliação mais completa no 

caso de existirem sinais clínicos sugestivos.   



 
 
 

 

Pergunta 61. PSIQUIATRIA 

 

Uma mulher de 25 anos de idade vem à consulta acompanhada pelo marido queixando-se de 

redução importante da frequência sexual após o nascimento do único filho de ambos, dois anos 

antes. O parto foi vaginal com episiotomia. O marido refere manter desejo e excitação dirigida à 

mulher, queixando-se da falta de participação desta. A doente quando entrevistada individualmente, 

referiu ligação afetiva importante com o marida, afirmando, contudo, que embora no passado 

sentisse excitação e satisfação global nas relações sexuais, desde o nascimento do filho deixou de 

sentir desejo sexual em qualquer situação. No entanto, quando ocasionalmente inicia uma relação 

sexual por insistência do companheiro, acaba por ter algumas sensações eróticas, nunca 

conseguindo, contudo, atingir o orgasmo. A sua vida profissional intensa tem-na impedido de 

frequentar o ginásio, o que contribui para uma deficiente imagem corporal, relacionada com o 

aumento de peso durante a gravidez, que se manteve. Tem antecedentes de episódio depressivo, no 

primeiro mês após o parto, estando medicada, desde então, com paroxetina, com sucesso. 

 

Qual é a explicação mais provável para a condição desta paciente? 

 

A.     Complicações do parto 

B.     Défice da auto-imagem 

C.     Episódio depressivo. 

D.    Iatrogenia medicamentosa. 

E.     Sobreinvestimento no papel de mãe. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de doente com Perturbação Depressiva em remissão (antecedentes de episódio 

depressivo, no primeiro mês após o parto, estando medicada, desde então, com paroxetina, com 

sucesso). 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é D. (Iatrogenia). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 9, p. 219, 

Tabela 9.4  “Clinical characteristics of some antidepressant drugs (...) SSRIs – sexual dysfunction+++.“ 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Tendo em conta que o quadro depressivo se encontra estabilizado (como é dito no texto) e o início 

das alterações sexuais coincide com o início do tratamento com a Paroxetina (1º mês de gravidez), é 

mais provável que seja um efeito iatrogénico (característico dos SSRIs). 

  



 
 
 

 

Pergunta 62. Cirurgia Vascular 

 

Homem de 56 anos de idade é trazido ao SU pela ambulância após perda de consciência há uma 

hora. A mulher do doente, que o acompanha, relata que o marido perdeu a consciência quando 

caminhava no hall de casa após terem regressado de um jantar num restaurante chinês. Ela refere 

que ele bateu com o nariz no chão quando caiu. A perda de consciência do doente foi transitória e 

ele está atualmente alerta e orientado no tempo e espaço. O homem tem sido tratado pelo seu 

médico assistente por HTA e dores lombares no último ano. Ele está medicado com diuréticos e anti 

inflamatórios não esteroides (AINE). Não toma outras medicações e nega uso de substâncias ilícitas 

ou bebidas alcoólicas. Ele tem 180cm e pesa 113kg; IMC 35 kg/m^2. Atualmente, os sinais viais são 

37ºC, FC 90bpm; FR 18cpm; e PA 150/92mmHg. O exame físico revela sangue coagulado em redor 

das narinas. As auscultações pulmonar e cardíaca são normais. Tem dor ligeira à palpação do 

abdómen. O raio X abdominal revela uma calcificação curvilínea à esquerda da coluna Lombar 

 

Qual das seguintes alternativas é o exame a pedir de imediato mais apropriado? 

 

A. Determinação da ureia e Creatinina sérica 

B. Determinação do cálcio sérico 

C. Raio X da coluna lombo-sagrada 

D. Raio X contrastado do TGI superior 

E. TC do abdómen. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Abordagem aneurisma aorta abdominal 

  

2. Validação da afirmação certa. 

Resposta correcta é a E 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Schwart’z, capítulo 23, doença arterial - Aneurisma Aorta Abdominal, página 851 

  

2.2 Mini texto explicativo 

A maioria dos AAA são assintomáticos e geralmente um achado acidental no contexto da 

investigação de uma dor lombar crónica. O exame físico não é sensível ou específico excepto em 

pessoas magras. Grandes aneurismas podem passar despercebidos em pessoas obesos.  

A rotura de um aneurisma é um cenário dramático e que muitas vezes termina em morte antes de 

qualquer possibilidade de tratamento cirúrgico. 

Em doentes que se apresentem hemodinamicamente estáveis deve ser excluída a eventual rotura 

mediante a realização de uma TAC. 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 63 - ONCOLOGIA 

Uma mulher de 40 anos de idade, caucasiana, recorre ao consultório do médico logo após ter 

realizado colonoscopia no mesmo edifício. Está em lágrimas, referindo que removeram um pólipo de 

1 cm do cólon sigmóide e que os resultados da biópsia não vêm antes de 5 dias. Nos últimos seis 

meses teve dor abdominal nos quadrantes inferiores do abdómen, distensão abdominal e 

obstipação. Apesar dela saber que os resultados da biópsia não estão disponíveis, quer saber se o 

médico pensa que ela tem um cancro e se vai morrer. A mãe morreu de cancro aos 55 anos de idade 

e o pai foi submetido a colectomia por cancro do cólon aos 35 anos e ainda está vivo. 

Qual das seguintes afirmações é a mais adequada neste momento? 

A. “É evidente que tem elevado risco de cancro uma vez que ambos os pais tiveram cancro do 

cólon, mas isso não significa que tenha.” 

B. “Há tratamentos novos e eficazes para o cancro do cólon, por isso mantenha-se positiva.” 

C. “Não se deve preocupar enquanto não tivermos os resultados.” 

D. “O tamanho pequeno do pólipo favorece um resultado benigno, pelo que temos de aguardar os 

resultados da biópsia.” 

E. “Se for um cancro, provavelmente ainda não terá metástases.” 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de rastreio de cancro colo-retal / risco familiar 

  

2. Validação da afirmação certa 

A remoção de um pólipo, independentemente do seu tamanho ou localização, não é patognomónica 

da presença/ausência de cancro colo-retal. Assim, apesar da doente ter antecendentes familiares 

importantes, só após a obteção do relatório anatomo-patológico seria possível fazer diagnóstico / 

excluir doença. Nesta fase é importante tranquilizar e informar correctamente a doente, sem dar 

falsas esperanças. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 64. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

  

Uma mulher de 50 anos de idade vem ao consultório médico de família devido a história de uma 

semana de tosse produtiva com expetoração clara. Não tem outros sintomas. É saudável e não toma 

qualquer medicação. Os sinais vitais são temperatura 37,2ºC, frequência cardíaca 72/min, frequência 

respiratória 18/min e regular e pressão arterial 130/82 mmHg. A auscultação pulmonar não revela 

alterações. O restante exame físico é normal. O raio-X torácico mostra achados normais, mas nota-se 

uma calcificação no quadrante superior direito do abdómen. 

 

Qual das seguintes alternativas é o exame de diagnóstico mais apropriado neste momento? 

 

A. Cintilografia do fígado e do baço. 

B. TC abdominal.     

C. Testes de função hepática.    

D. Serologia da hepatite.   

E. Não estão indicados quaisquer exames.      

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Indicações para investigação etiológica na ausência de sintomas e sinais. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta mais correta é a E. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th ed., capítulo 344, página 1878, coluna 1, parágrafo 4, 

linha 1: “Laboratory, radiographic, and functional tests can assist in diagnosis of suspected GI 

disease.” 

2.2. Mini texto explicativo 

Neste caso clínico, a sintomatologia que conduz o doente ao médico não é do foro gastrointestinal. 

A presença de uma calcificação no quadrante superior direito do abdómen parece traduzir um 

achado/incidentaloma que não é valorizável no contexto clínico, pelo que a utilização de métodos 

complementares de diagnóstico não está recomendada. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 65. 

ENDOCRINOLOGIA/GINECOLOGIA / PSIQUIATRIA – PERDA DE PESO / AMENORREIA 

 

Uma mulher de 18 anos de idade, vivendo com os pais e irmão mais velho, é observada pelo seu 

médico assistente, no centro de saúde, onde foi trazida pela mãe, procurando uma consulta de 

Nutrição. A mãe refere que nos dois últimos anos, a doente tem sido progressivamente restritiva em 

relação aos alimentos, alimentando-se quase exclusivamente de pequenas quantidades de peixe e 

legumes. Igualmente aumentou as atividades de exercício físico, passando pelo menos três horas por 

dia no ginásio. Quando entrevistada, a doente refere a necessidade de se submeter a este regime 

face a vontade de perder peso e melhorar algumas áreas do seu corpo, que entende como 

excessivamente volumosas. Sem antecedentes médicos relevantes, mas com amenorreia desde há 

seis meses. No exame físico, apresenta-se emagrecida e desidratada. Ela tem 165 cm de altura e 

pesa 37 Kg. IMC 13,6kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 35,4ºC, frequência cardíaca 45/min, 

frequência respiratória 13/min e pressão arterial 90/65mmHg. Não estão disponíveis meios 

auxiliares de diagnóstico no imediato. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Marcar consulta de seguimento em MGF 

B. Referenciar para consulta de Nutrição 

C. Referenciar para consulta de Psicologia 

D. Referenciar para consulta de Psiquiatria 

E. Referenciar para Serviço de Urgência 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de um caso de Anorexia Nervosa com Amenorreia Hipotalâmica Funcional por baixo peso e 

excesso de atividade física. Tem um IMC abaixo do normal (IMC <17,5Kg/m2), estando desnutrida, 

pelo que seria importante referenciar, no futuro, para consulta de multidisciplinar de Psiquiatria, 

Nutrição e Psicologia. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correta é a alínea E. A doente apresenta sinais que indicam necessidade de tratamento 

urgente (desidratação, bradicárdica, hipotermia e muito baixo peso) pelo que deverá ser observada 

no S.U, para avaliação analítica, cardiológica, hidratação e, caso necessário, internamento. 

 

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 13, p. 319, Box 13.4  “Abnormalities requiring 

urgente follow-up or intervention in anorexia nervosa (...) BMI <14Kg/m2; Temperature < 35,5ºC” 

 

Harrisons Cap 15 - Menstrual Disorders and Pelvic Pain - pg. 212 - Amenorreia Hipotalamica 

Funcional. 

  



 
 
 

 

Pergunta 66. Psiquiatria 

Um homem de 70 anos de idade com história de esquizofrenia que está em remissão há 10 anos tem 

doença pulmonar obstrutiva crónica e carcinoma da próstata. Ele é internado no hospital para 

realizar prostatectomia. Durante o período pós-operatório ele fica abruptamente confuso e 

desorientado. Está paranoide e alterna períodos de combatividade e de inibição psicomotora. Ele 

recusa qualquer medicação. 

Qual dos seguintes é o primeiro passo mais apropriado? 

A.      Administrar salbutamol por nebulizador 

B.      Administrar haloperidol 

C.      Determinar a saturação de oxigénio por oximetria de pulso 

D.      Requisitar raio-X tórax 

E.       Requisitar ionograma 

 

Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de um doente idoso, com antecedentes de esquizofrenia, estabilizado há 10 anos. É 

internado para cirurgia urologica electiva e, após realização da mesma, inicia quadro confusional 

agudo (delirium) - caracterizado por confusão e desorientação (muito sugestivas de delirium) bem 

como ideias paranoides e agitação psicomotora alternada com prostração. 

  

2. Validação 

2.1 JUSTIFICACAO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é B. (Administrar haloperidol). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, 
Cap 14, p.353 “..in practice many patients with delirium are treated with medication to control 
agitation and distress, and to allow adequate sleep. Antipsychotics are usually first-line medication. 
They should be limited to cases with severe agitation (endangering the patient) and for psychotic 
symptoms causing distress (hallucinations or delusions) (Inouye et al., 2014b). Haloperidol has 
conventionally been used, starting at a very low dose..” 
 

2.2 Mini texto explicativo 

A resposta mais correta é a B (haloperidol). Perante um doente agitado, a primeira coisa que se deve 

fazer é tratar a agitação (para depois se poder realizar toda a marcha diagnóstica necessaria). Os 

antipsicoticos como o Haloperidol são considerados tratamento de primeira linha nestes casos. (As 

benzodiazepinas podem agravar os estados confusionais, devendo ser evitadas). Após estabilizado, 

podem realizar-se os Exames complementares de diagnóstico que forem pertinentes. Saliento o 

facto de que muitas alterações do hemograma podem dever-se apenas a Estados de agitação, 

normalizando quando o doente é estabilizado. Em doentes idosos (nos quais a reserva cognitiva é 

menor) a exposição a situações de stress (como uma cirurgia) é muitas vezes condição suficiente 

para originar Estados confusionais. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 67. 

 

Ginecologia/Obstetrícia [Vulvovaginites, relevância A] 

  

Uma mulher de 25 anos de idade, gesta 0, ciclos regulares (28 dias com 4 dias de fluxo menstrual) 

apresenta-se em consulta de ginecologia por corrimento vaginal pruriginoso iniciado há 3 dias e que 

se tem intensificado, impedindo relações sexuais. A data da última menstruação foi há dois dias. 

Iniciou atividade sexual aos 15 anos. Recorre a preservativo masculino como contraceção, mas nem 

sempre. Tem por hábito o uso diário de penso higiénico. Há duas semanas foi medicada com 

amoxicilina por infeção urinária. Tem sido saudável e não toma qualquer medicação crónica. Os 

sinais vitais encontram-se dentro dos limites normais. No exame pélvico é visível eritema vulvar; 

com espéculo observa-se corrimento branco grumoso; o colo do útero não tem lesões; o toque 

vaginal é normal e indolor. O restante exame físico é normal. 

  

Qual é a explicação mais provável para o aparecimento de corrimento? 

  

A. A fase do ciclo menstrual. 

B. A toma de antibiótico. 

C. A idade de início de atividade sexual. 

D. O uso diário de penso higiénico. 

E. O uso inconsistente de preservativo masculino. 

  

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de candidíase vulvovaginal – corrimento grumoso, 

muito pruriginoso, com eritrema vulvar. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: B (A toma de antibiótico). Beckman 8a edição, Cap 28, p247, “Vulvovaginal 

candidiasis”: “Candidiasis is more likely to occur in women who (...) have had broad spectrum 

antibiotic therapy”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

A coincidência temporal entre a toma de antibiótico, um conhecido fator de risco para candidíase 

vulvovaginal, e o surgimento dos sintomas sugere que esse terá sido o fator precipitante neste caso. 

Tal não exclui que não possam existir outros fatores adjuvantes, como o uso de penso diário. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 68. Cirurgia Geral 

 

Um homem de 40 anos de idade é trazido ao SU devido a aparecimento súbito de dor epigástrica 

intensa com início há uma hora. Não tem história prévia de doenças graves e não toma medicação. 

Tem história de hábitos tabágicos de 20 UMA. Trabalha numa fábrica e a maioria dos colegas foram 

despedidos nos últimos 3 meses. Os sinais vitais são 37,5ºC, FC 110/min, FR: 24cpm e PA 

110/70mmHg. Ao exame físico e o doente está em decúbito dorsal, imóvel, ansioso e sudorético. 

Ausência de movimentos respiratórios da parede abdominal; à palpação o abdómen é muito 

doloroso e não depressível. A percussão da região subcostal direita é timpânica 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável 

 

A. Colecistite Aguda 

B. Isquémia intestinal aguda 

C. Pancreatite Aguda 

D. Perfuração de úlcera duodenal 

E. Rutura de aneurisma da aorta 

 

1. Identificação da chaveta clínica:  

Úlcera péptica - complicações 

  

2. Validação da afirmação certa. 

Resposta correcta D 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Schwart’z, capítulo 26, página 1061. Complicações Úlcera Péptica 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Tabaco e eventos de vida stressantes estão associados ao aumento do risco de desenvolvimento de 

úlcera péptica. 

A úlcera perfurada geralmente manifesta-se como um abdomen agudo. O inicio da dor é abrupto e 

com o desenvolvimento de uma peritonite químico o doente tende a permanecer imóvel pois 

qualquer movimento agrava a dor. No seguimento desta peritonite surge contracção muscular 

reflexa (ventre em madeira).  

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 69. PNEUMOLOGIA 

Um homem de 70 anos de idade, mineiro de carvão reformado, é trazido ao Serviço de Urgência por 

dor de aparecimento súbito no hemitórax direito e dispneia. Os sinais vitais são temperatura 37ºC, 

frequência cardíaca 130/min e PA 90/75mmHg. O exame físico revela respiração superficial, desvio 

da traqueia para a esquerda e diminuição dos sons nos campos pulmonares direitos. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado? 

  

A. Administrar 3L soro NaCl 0.9% e reavaliar o doente 

B. Internar na unidade de cuidados intensivos para monitorização e observação 

C. Inserir um dreno torácico e internar o doente 

D. Requisitar um RX Tórax 

E. Programar uma cintilografia de ventilação-perfusão 

  

Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de um doente com exposição a pneumopoluentes (carvão) e portanto com factores de risco 

para doença pulmonar, nomeadamente DPOC, que se apresenta comum quadro sugestivo de 

pneumotórax. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

Requisitar um RX Tórax 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th capítulo 317, página 1719 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de um doente com exposição a pneumopoluentes (carvão) e portanto com factores de risco 

para doença pulmonar, nomeadamente DPOC, que se apresenta com um quadro sugestivo de 

pneumotórax espontâneo secundário. Temos um doente hemodinamicamente estável, pelo que um 

Raio-X Tórax seria o passo mais indicado para confirmação do diagnóstico, antes de proceder a 

técnicas invasivas. 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 70. NEUROLOGIA 

Um homem de 45 anos de idade é trazido ao serviço de urgência pelo seu irmão que o encontrou 

confuso e desorientado em casa há cerca de 20 minutos. No carro, no caminho para o hospital, o 

doente perdeu a consciência. O irmão diz que o doente estava bem quando o visitou há um mês e 

que desconhece problemas de saúde do irmão. À admissão o doente não reage. Os sinais vitais são 

temperatura 37,0ºC, frequência cardíaca 60/min, frequência respiratória 10/min e pressão arterial 

80/50 mmHg. A oximetria de pulso em ar ambiente revela saturação de 87%. O exame físico inicial 

não revela rigidez da nuca ou sinais neurológicos focais. 

 

Qual dos seguintes é o passo imediato mais apropriado? 

 

A. Administrar glicose a 50%. 

B. Administrar naloxona. 

C. Proteger a via aérea. 

D. Realizar gasimetria arterial. 

E. Realizar TC cerebral. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Doente sem antecentes conhecidos com alteração do estado de consciência e hemodinamicamente 

instável, que não reage à nossa observação. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

C. Proteger a via aérea é a afirmação mais correcta. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th, Capitulo 105, página 966, tabela 105-3: “EMERGENCY MANAGEMENT: 1. Ensure airway 

adequacy.” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Em qualquer doente crítico, antes de qualquer outra medida de tratamento ou investigação, deve 

ser implementado o ABC, sendo que A de airway corresponde exactamente a assegurar que a via 

aérea está protegida e permeável 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 71. Pneumologia 

Um doente de 60 anos de idade recorre à consulta do médico assistente devido a dificuldade 

respiratória progressiva ao longo do último ano. Refere que tem dispneia após caminhar um 

quarteirão. Os sintomas não acontecem em repouso e não se alteram por mudanças de posição ao 

longo do dia. Ele não tem tosse, expectoração ou dor torácica. Não tem outros antecedentes 

médicos de relevo nem faz qualquer medicação.Fumou um maço de tabaco por dia nos últimos 40 

anos. Ele tem 183cm de altura e pesa 63kg; IMC 19kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 37ºC, 

frequência cardíaca 85, frequencia respiratoria 25 e pressão arterial120/60mmHg. A oximetria de 

pulso em ar ambiente revela saturação de 93%. O doente aparenta estar fraco. O exame fisico revela 

emagrecimento temporal ligeir; sem turgescência jugular venosa. Observa-se a utilização dos 

músculos acessórios. O exame do tórax revela aumento das dimensões antero-posteriores, 

consistentes com tórax em barril. A auscultação pulmonar revela sons respiratórios apagados com 

expiração prolongada; não se auscultam sibilos. O tórax está hiper-ressonante à percussão. O exame 

cardíaco revela sons cardíacos apagados sem sopros. Não se observa edema periférico ou cianose 

  

Qual dos seguintes estudos mais provavelmente estabelecerá o diagnóstico deste doente? 

  

A Determinação de alfa 1 anti-tripsina 

B Espirometria 

C TC de alta resolução 

D Raio X tórax 

E Não está indicado qualquer estudo 

  

  

Identificação da chaveta clínica: 

Doenças da pleura/pneumotórax 

 

2. Validação da afirmação certa. 

Identificação da chaveta clínica:  
DPOC 
 
2. Validação da afirmação certa. 
B.Espirometria 
 
2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
Harrisons 19th capitulo 314 
 
2.2 Mini texto explicativo 
 
Trata-se de um doente fumador, com grande carga tabágica (40UMA), que se apresenta com quadro 
respiratório de dispneia de esforço com um ano de evolução, e com sinais que sugerem obstrução 
das vias respiratórias (tórax em barril, percussão torácica hiperressonante, utilização dos músculos 
acessórios da respiração, sons respiratórios apagados com expiração prolongada). O diagnostic de 
DPOC é feito através de espirometria, quando FEV1/FVC<0.7 após broncodilatador. “COPD is 
presente only if chronic airflow obstruction occurs”. “In COPD there is often “air trapping” (increased 
residual volume and increased ratio of residual volume to total ling capacity) and progressive 



 
 
 

 

hyperinflation)”. “…signs of hyperinflation include barrel chest (…) patients with severe airflow 
obstruction may also exhibit use of accessory muscles of respiration…” “airflow limitation, is tipically 
determined by spirometry 
  



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 72.  MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

                                                                                                                                          

 Uma mulher de 67 anos de idade é referenciada para o médico de família pelo serviço de urgência 

devido a obstipação progressiva nos últimos três meses. A doente refere história prévia de múltiplas 

visitas ao serviço de urgência devido a episódios de dor no quadrante inferior esquerdo associado a 

febre. Numa das ocasiões foi internada. Ela diz: “A minha barriga aumentou e tenho tido mais 

dificuldade em ter trânsito intestinal.” Ao exame físico a pressão arterial é de 140/85 mmHg. O 

abdómen está moderadamente distendido e timpânico à percussão. Não há hepatomegália ou 

evidência de ascite. O toque retal revela pequenas quantidade de fezes castanhas; a pesquisa de 

sangue oculto nas fezes é negativa. A hemoglobina é de 14,2g/dL (similar à do ano anterior pela 

mesma altura). O exame pélvico é normal. Ela refere que uma prima recentemente morreu de 

cancro do cólon e ela questiona-se se terá um cancro. 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é mais provável? 

 

A. Cancro do cólon. 

B. Doença inflamatória intestinal.     

C. Estenose secundária a diverticulose.    

D. Leiomiomatose uterina.   

E. Síndrome do cólon irritável.      

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Obstrução intestinal.    

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a C. 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine 9.ª ed.: 

Capítulo 55, página 252, tabela 55-5. 

Capítulo 353, página 1972, tabela 353-1. 

Capítulo 355, página 1982, coluna 1, parágrafo 3, linha 11: It is rare for adhesions or hernias to 

obstruct the colon. Cancer of the descending colon and rectum is responsible for approximately two-

thirds of all cases, followed by diverticulitis and volvulus. 

2.2. Mini texto explicativo 

A história prévia de múltiplas visitas ao serviço de urgência por episódios de dor no quadrante 

inferior esquerdo associado a febre é sugestiva de diverticulite aguda. A inflamação resultante pode 

resultar em estenose com obstipação progressiva. No cancro do cólon, a febre não é tão comum e 

seria de esperar encontrar outras alterações nomeadamente anemia. A doença inflamatória 

intestinal poderia explicar a febre, mas manifesta-se mais frequentemente com diarreia. Contra a 

leiomiomatose uterina temos o exame pélvico normal. Para cumprir critérios de SII, é necessário que 

os sintomas tenham tido início há mais de 6 meses. 

 



 
 
 

 

Pergunta 73. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Uma mulher de 56 anos de idade que tem dispepsia crónica, recorre ao serviço de urgência várias 

vezes após realizar endoscopia digestiva alta com biópsia gástrica sob sedação, numa unidade de 

ambulatório. A mulher reporta que após ter regressado a casa do hospital desenvolveu sensação de 

dor retroesternal que agravou progressivamente. Refere que a dor agrava com a respiração e relata 

que tem sido incapaz de engolir alimentos sólidos desde que iniciou a dor. Refere que tem sido 

saudável. Exame objetivo: 155cm de altura e pesa 79 kg; IMC 33 kg/m2. Os sinais vitais atuais são 

temperatura 38,3ºC, frequência cardíaca 120/min, frequência respiratória 22/min e pressão arterial 

95/70mmHg. A doente está sentada na vertical e parece estar em desconforto agudo. A oximetria de 

pulso revela saturação de oxigénio de 93 a respirar em ar ambiente. 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

 

A. Gastrite aguda. 

B. Mediastinite.  

C. Pneumonia de aspiração.   

D. Tromboembolismo pulmonar.     

E. Ulceração esofágica.       

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Complicações da endoscopia digestiva alta. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a B. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Schwartzs Principles of Surgery 10th Ed, capítulo 27, página 1051, coluna 1, parágrafo 1, linha 6: The 

most serious complications of EGD are perforation (which is rare, but can occur anywhere from the 

cervical esophagus to the duodenum), aspiration, and respiratory depression from excessive 

sedation. 

Harrison’s Principles of Internal Medicine 9.ª ed, capítulo 345, página 1884, coluna 1, parágrafo 2, 

linha 2: All endoscopic procedures carry some risk of bleeding and gastrointestinal perforation. 

Harrison’s Principles of Internal Medicine 9.ª ed, capítulo 317, página 1719, coluna 2, parágrafo 5, 

linha 1: Most cases of acute mediastinitis either are due to esophageal perforation or occur after 

median sternotomy for cardiac surgery. Patients with esophageal rupture are acutely ill with chest 

pain and dyspnea due to the mediastinal infection. The esophageal rupture can occur spontaneously 

or as a complication of esophagoscopy or the insertion of a Blakemore tube. 



 
 
 

 

Mini-texto explicativo: O caso clínico descreve uma doente que, após realização de uma endoscopia 

digestiva alta, desenvolve dor retroesternal e disfagia para sólidos. Clinicamente, está com febre, 

taquipneica, taquicárdica, hipotensa e com hipoxemia. Ora, esta apresentação é muito sugestiva de 

mediastinite, que pode ser explicada no contexto de perfuração esofágica (complicação da EDA). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Pergunta 74. ORL 

 

Uma mulher de 45 anos de idade recorre ao consultório medico devido a uma história de 6 meses de 

zumbidos (tinnitus) do ouvido direito e perda progressiva de acuidade auditiva direita. Refere 

dificuldade em ouvir as pessoas ao telefone quando coloca o telefone a direita. Não perdeu 

acuidade auditiva a esquerda. Não tem história prévia de patologias relevantes e não toma qualquer 

medicação. Os sinais vitais são normais. O exame físico revela ligeira ptose do andar interior da 

hemiface direita e perda de rugas na fronte direita. O reflexo corneano é normal no olho esquerdo 

mas ligeiramente reduzido no olho direito. A acuidade auditiva esta reduzida à direita. O resto do 

exame neurologico nao revela anomalias. 

 

A. doença de meniere 

B. glioma do tronco cerebral 

C. herpes zoster do ouvido 

D. neurinoma do acustico 

E. otosclerose 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

D. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

The clinical handbook of ENT disorders, pag 26 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Exclui-se: 

- alínea A e E por não estarem associadas com qualquer alteração neurológica descrita no 

enunciado. 

- alínea C pelo quadro arrastado, ausência de otalgia e de alterações à otoscopia. 

- alínea B pela ausência de disfonia, disartria e/ou disfagia. 

Portanto resta-nos o neurinoma do VIII par, que cursa com surdez sensorioneural unilateral e 

diminuição da discriminação. Quando atinge dimensões consideráveis, projecta-se no ângulo 

pontocerebeloso comprimindo estruturas como a AICA, VIII e o VII par. 

"Occlusion of the anterior inferior cerebellar artery may be suspected with the sudden onset of 

vertigo, SNHL, facial paralysis and cerebellar and sensory signs including ipsilateral loss of pain and 

temperature sensation on the face, including corneal hypesthesia. Partial loss of pain and 

temperature sensation on the contralateral side may occur." 

  



 
 
 

 

Pergunta 75. Ginecologia e Obstetrícia 

 Uma mulher de 38 anos de idade, primigesta de 28 semanas de gestação, vem ao consultório 

médico para consulta pré-natal de rotina. Ela não tem queixas. O grupo sanguíneo é O, Rh+. Às 12 

semanas de gestação a pressão arterial era de 110/70 mm Hg. Hoje, os sinais vitais são temperatura 

37ºC, frequência cardíaca 80/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 150/95 mm Hg. 

A tira-teste de urina revela proteinúria (+++) sem outras alterações. Quatro horas depois, os sinais 

vitais são similares. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

(a)    Eclampsia. 

(b)    Hipertensão crónica. 

(c)     Hipertensão transitória da gravidez. 

(d)    Pré-eclampsia. 

(e)    Síndrome nefrótico. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Pré-eclampsia. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

“Chronic hypertension is defined as hypertension present before pregnancy or before the 20th week 

of gestation or that persists longer than the postpartum period (i.e., 12 weeks after delivery).” 

[Beckmann cap.22, pag. 473] 

“Hypertension that develops for the first time after 20 weeks of gestation in the absence of 

proteinuria is termed gestational hypertension.” [Beckmann cap.22, pag. 475] 

“Preeclampsia is the development of hypertension with proteinuria after 20 weeks of gestation.” 

[Beckmann cap.22, pag. 475] 

“Eclampsia is the additional presence of convulsions (grand mal or tonic– clonic seizures) in a woman 

with preeclampsia that is not explained by a neurologic disorder. [Beckmann cap.22, pag. 475]” 

“Diagnosis of Proteinuria; Dipstick reading of 1+ (used only if other quantitative methods not 

available)” [Guidelines Hypertension in Pregnancy ACOG] 

“The term "nephrotic syndrome" refers to a distinct constellation of clinical and laboratory features 

of renal disease. It is specifically defined by the presence of heavy proteinuria (protein excretion 

greater than 3.5 g/24 hours), hypoalbuminemia (less than 3 g/dL), and peripheral edema. 

Hyperlipidemia and thrombotic disease are also frequently observed.” [UpTODate] 

  

2.2 Mini texto explicativo 

A hipótese correta é Pré-eclâmpsia. 

Não se trata de eclâmpsia porque a paciente não tem afeção do SNC (isto é, convulsões) 

Não se trata de HTA crónica porque a paciente não tem histórico conhecido de HTA, às 12 semanas 

estava normotensa, e toda a HTA detetada apos as 20 semanas de gestação é assumida como HTA 

gestacional (que poderá à posteriori vir a ter o rotulo de HTA crónica, mas apenas se  12 semanas 

após  o parto mantiver HTA). – 



 
 
 

 

  

Não se trata de HTA gestacional apenas porque a grávida apresenta franca proteinuria na tira-teste. 

Apesar de ser na tira teste, que não é tão sensível nem especifico como um exame laboratorial, o 

valor de proteinuria é de tal magnitude que altamente improvável que não se confirme. 

Até prova em contrário, proteinúria numa grávida previamente saudável (nomeadamente sem 

patologia renal conhecida) com hipertensão e mais de 20 semanas de gestação é um quadro de Pré-

eclampsia. 

Não temos nenhuma informação que nos leve a suspeita de S. nefrotico e  não há historia de doença 

renal, pelo que este diagnóstico será muitissimo menos provável que a Pré-eclampsia. 

  



 
 
 

 

Pergunta 76. Psiquiatria 

E-lhe pedido para observar um homem de 96 anos de idade que está num lar de idosos. O 

enfermeiro assistente refere que o doente tem comida mal e que perdeu o interesse em viver. Já 

esteve internado no hospital três vezes por pneumonia e desidratação. Quando observa o doente 

ele diz que deseja morrer. O seu único familiar vivo é uma irmã, que reside no mesmo lar de idosos 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado 

A. Emitir instruções de não reanimar e medidas de conforto apenas 

B. Orientar para consulta de psiquiatria 

C. Perguntar ao doente porque é que quer morrer 

D. Realizar MMSE (Mini-Mental-State Examination) 

E. Saber se a irmã é a sua procuradora de cuidados de saúde 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso Clínico compatível com perturbação depressiva – doente com humor depressivo 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Resposta correcta B – Orientar para consulta de psiquiatria 

 

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 9, p.194 “Pessimistic thoughts concern future 

prospects. Patients expect the worst. They foresee failure in work, the ruin of finances, misfortune for 

family, and an inevitable deterioration in health. These ideas of hopelessness are often accompanied 

by the thought that life is no longer worth living and that death would come as a welcome release. 

These gloomy preoccupations may progress to thoughts of, and plans for, suicide.” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Doente com perturbação depressiva (perda de apetite, ideação suicida, perda de interesse em viver) 

– tendo em conta a sintomatologia, independentemente da idade e/ou patologia subjacente, é 

necessário avaliar e tratar o quadro depressivo. 

 

  

  



 
 
 

 

Pergunta 77. PEDIATRIA 

Um recém-nascido de 2 semanas de vida é internado no hospital por história, de dois dias, de 

vómitos persistentes em jato, que surgem logo depois de se ter alimentado. O recém-nascido só faz 

leite materno e tinha estado previamente bem. Nasceu com 38 semanas de gestação por parto 

eutócico, sem complicações. O peso ao nascimento foi de 3170 g. Os sinais vitais são temperatura 

36,0ºC, frequência cardíaca 160/min, frequência respiratória 40/min e pressão arterial 70/30 mm 

Hg. Ao exame físico revela depressão da fontanela. O sinal de prega cutânea está presente e a as 

mucosas estão secas. O abdómen está deprimido e a palpação revela uma massa de 2 cm no 

quadrante superior direito. 

  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta situação? 

A.      Administração de antibioterapia de largo espetro. 

B.      Administração endovenosa de fluidos. 

C.      Análise de urina. 

D.      Piloromiotomia. 

E.      Raio-X do abdómen. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece ser um caso de estenose hipertrófica do piloro, com vómitos não-biliosos após cada mamada 

na 2.ª semana de vida e o sinal clássico de uma massa de 2cm palpável no quadrante superior direito 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a B. NTP 20.ª ed pag 1798. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O recém-nascido apresenta-se com TA no limite inferior da normalidade, sinais importantes de 

desidratação e intolerância oral; a estenose hipertrófica do piloro associa-se a alcalose metabólica 

hiperclorémica que deve ser corrigida no pré-operatório 

  



 
 
 

 

Pergunta 78. Medicina e Reumatologia – Tema Gota e Artrites Microcristalinas (B) 

Uma mulher de 72 anos de idade, que está no hospital, após cateterização cardíaca no dia anterior, 

com colocação de stent na artéria descendente esquerda por enfarte agudo do miocárdio, inicia 

gonalgia direita com aumento marcado do tamanho do joelho. Ela classifica a dor no joelho com 9 

pontos numa escala de 10 pontos. A história médica inclui doença renal crónica, doença coronária, 

diabetes mellitus do tipo 2 e úlcera péptica. Está medicada com metoprolol, insulina, pantoprazol e 

ácido acetilsalicílico (100 mg) diariamente. Os sinais vitais são temperatura de 37,6ºC, frequêncua 

cardíaca 62/min, frequência respiratória 14/min e pressão arterial 140/70 mmHg. A oximetria de 

pulso em ar ambiente revela saturação de oxigénio de 97%. A auscultação pulmonar é normal. O 

exame cardíaco revela frequência cardíaca regular e rítmica. O joelho direito está marcadamente 

edemaciado, eritematoso, doloroso e quente; a doente mantém o joelho direito em flexão a 30 

graus e apresenta sinais de derrame articular moderado. Realiza-se artrocentese e a análise do 

líquido revela contagem de neutrófilos de 50 000/mm3 e presença de cristais em forma de agulha. 

  

Os resultados dos outros estudos laboratoriais foram os seguintes: 

Soro: Ureia 49 mg/dL, creatinina 3,2 mg/dL; Na+ 142 mEq/L; K+ 3,9 mEq/L; Cl- 104 mEq/L; HCO-
3 22 

meq/L; 

Sangue: Hematócrito 34%; Hemoglobina 11,0 g/dL; Leucócitos 14 000/mm3; Plaquetas 203 000/mm3 

  

Qual das seguintes farmacoterapias é a mais apropriada? 

  

A.    Alopurinol 

B.    Cefazolina 

C.   Colchicina 

D.   Ibuprofeno 

E.    Prednisolona 

. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

GOTA 

O doente apresenta quadro de Monoartrite do Joelho Súbita e Aguda com sinais inflamatórios 

exuberantes. De acordo com esta situação – situação “Red Flag” - as hipóteses a colocar são a Crise 

Aguda de uma Artrite Microcristalina e uma Artrite Séptica (Cap 393 HPIM – Abordagem ao doente 

com Artralgias). Importa referir que a Artrite Séptica apesar de mais grave é muito menos frequente; 

dentro das Artrites Microcristalinas, a Gota é a doença mais frequente. 

Apenas de destacar que a doente tem DM e, por isso, algum grau de imunossupressão, e foi 

submetida a um procedimento invasivo recente, aumentando o risco de sépsis, pelo que as duas 

hipóteses deveriam ser colocadas. A favor de Crise Gotosa vs Psedogota (associada à deposição dos 

cristais de pirofosfato de cálcio) temos: a frequência muito maior da Gota; a apresentação súbita e 

muito exuberante; a associação com outras comorbilidades, nomeadamente, DM e DAC; e o 

desencadeante – procedimento invasivo (Ver slides da academia - temas artralgias e Gota) 

O diagnóstico implica sempre a artrocentese com a análise do líquido sinovial – pela vinheta clínica 

existe um aumento marcado do número de neutrófilos, pelo que sugere um líquido inflamatório 

(normalmente a contagem de leucócitos é inferior a 2.000/mm3 com predomínio de mononucleares) 



 
 
 

 

com presença de cristais em forma de agulha. Esta informação ajuda no diagnóstico de Gota (cristais 

em forma de agulha), apesar de a luz polarizada na microscopia eletrónica ser importante para 

confirmar a ausência de birrefringência (os cristais de Pseudogota tipicamente são 

romboides/paralelipipedos com birrefringência positiva). Por fim, uma vez que a artrite 

microcristalina pode coexistir com artrite séptica e de acordo com caso clínico (presença de FR para 

sépsis comum liquido inflamatório com muitos neutrófilos) deveriam ser realizadas Coloração Gram 

e cultura do líquido sinovial para excluir infeção (ver slides academia sobre artralgias e gota) 

2. Validação da afirmação certa. 

E. Prednisolona 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th, capítulo 395, página 2234 – tratamento da Artrite Gotosa Aguda: 

“The mainstay of treatment during an acute attack is the administration of anti-inflammatory drugs 

such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), colchicine, or glucocorticoids. NSAIDs are 

used most often in individuals without complicating comorbid conditions. Both colchicine and 

NSAIDs may be poorly tolerated and dangerous in the elderly and in the presence of renal 

insufficiency and gastrointestinal disorders (…) Glucocorticoids given IM or orally, for example, 

prednisone, 30–50 mg/d as the initial dose and gradually tapered with the resolution of the attack, 

can be effective in polyarticular gout. For a single joint or a few involved joints, intraarticular 

triamcinolone acetonide, 20–40 mg, or methylprednisolone, 25–50 mg, have been effective and 

well tolerated” 

  

Cecil, capítulo 82, página 802 – Tratamento de Ataque de Gota Agudo 

“NSAIDs are inappropriate in patients with peptic ulcer disease, inflammatory bowel disease, or 

renal insufficiency, and they must be used with caution in patients who are at risk for 

cardiovascular events (…) Intraarticular corticosteroid injection is a very effective therapy for 

patients with monoarticular or oligoarticular disease in whom other systemic therapies need to be 

avoided (..) Enteral or parenteral glucocorticosteroids are effective in patients with renal 

insufficiency, intolerance to NSAIDs or colchicine, or treatment resistance. This approach is usually 

reserved for polyarticular flares when intraarticular injection is not practical (i.e., too many involved 

joints). A common starting corticosteroid dose is prednisone, 30 to 50 mg daily” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O tratamento da Crise Aguda de Gota baseia-se: repouso da articulação envolvida; aplicação de gelo 

e utilização de fármacos anti-inflamatórios (Colchicina; AINEs ou Glicocorticóides). 

Como primeira linha é lícito iniciar colchicina oral ou AINEs em dose máxima (ibuprofeno, 

naproxeno, etc). No entanto, a doente tem história médica de doença ulcerosa péptica, DRC e DAC e 

está medicada com AAS, pelo que, os AINES estão CI. Pela presença de DRC com creatinina de 3,2 

mg/dL e DUP também deve ser evitada a colchicina. Assim, a melhor terapêutica seria iniciar 

Glicocorticóides – Prednisolona (de acordo com as alíneas). Apenas referir que dado, o envolvimento 

monoarticular a primeira abordagem seria tentar alívio sintomático com GC intraarticulares, 

deixando os sistémicos para casos de gota poliarticular ou refratária. 

  



 
 
 

 

Pergunta 79. Urologia 

Um homem de 71 anos de idade, reformado de uma refinaria petrolífera, recorre ao serviço de 

urgência às duas da manhã, devido a incapacidade de urinar nas últimas seis horas. Refere que tem 

tido desconforto abdominal, diminuição do fluxo urinário e sensação de esvaziamento incompleto 

ao longo dos últimos quatro meses. Os sinais vitais são temperatura 36.5ºC, frequência cardíaca 

103/min e pressão arterial 140/90mmHg. O abdómen inferior é ligeiramente doloroso à palpação e a 

bexiga consegue ser percutida 2cm abaixo do umbigo. O exame rectal revela uma próstata 

aumentada, firme e de consistência normal ao toque. O exame neurológico não revela alterações. 

Qual dos seguintes é o passo inicial mais adequado na gestão deste doente? 

- 

A. Inserir algália 

B. Internar o doente em unidade de curta duração para observação 

C. Programar uma urografia endovenosa 

D. Realizar cistostomia suprapúbica e drenar a bexiga 

E. Requisitar cistouretrografia retrógrada 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Hiperplasia benigna da próstata 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a A – Schwartzs Principles of Surgery 10Th Ed, Capítulo 40, página 1661 – 

secção Acute Urinary Retention 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Este caso trata-se de um doente com sintomatologia do baixo aparelho urinário (LUTS - desconforto 

abdominal, diminuição do fluxo urinário e sensação de esvaziamento incompleto) nos últimos 4 

meses, associados a uma próstata aumentada ao toque, o que nos leva a pensar em HBP. Uma das 

complicações da HBP é a retenção urinária aguda (doente já não urinava há 6 horas e tinha aumento 

do volume vesical) que deve ser resolvida com a drenagem imediata da bexiga com uma algália; caso 

não seja possível algaliar, o que muitas vezes acontece em próstatas de grandes dimensões, é 

necessário chamar o urologista para métodos mais invasivos, como a colocação da cistotomia 

suprapúbica. A restante avaliação etiológica deverá ser realizada em consulta. Assim, o primeiro 

passo e o determinante é, inserir algália. 

 

 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 80 - Nefrologia 

 

Uma mulher de 77 anos de idade é trazida ao serviço de urgência por desenvolvimento súbito de 

confusão. Tem história de hipertensão arterial, diabetes mellitus do tipo 2 e dislipidemia. Está 

medicada com lisinopril uma vez por dia, amlodipina 5mg uma vez por dia, metformina 1000mg duas 

vezes por dia e sitaglipina 50 mg uma vez por dia. Há uma semana, o seu médico assistente 

medicou-a com furosemida 40 mg por dia devido ao aparecimento de edema nos tornozelos 

bilateralmente. Os sinais vitais são temperatura 36.6ºC, frequência cardíaca 105/min, frequência 

respiratória 13/min e pressão arterial 69/45 mm Hg. Não se observa turgescência jugular. A 

auscultação cardíaca revela batimentos rítmicos e taquicardia. A auscultação pulmonar não revela 

alterações. Observa-se edema ligeiro de ambos os tornozelos. O exame neurológico não revela sinais 

de focalização. A glicemia capilar é de 165mg/dL. A doente urinou 75 mL desde que foi admitida há 

seis horas. 

Qual das seguintes é a explicação mais provável para a condição desta doente? 

(a)    Cetoacidose diabética. 

(b)    Desidratação hiperosmolar. 

(c)     Embolia da artéria pulmonar. 

(d)    Lesão renal aguda. 

(e)    Oclusão vascular cerebral. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: D. Lesão renal aguda 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison, Capitulo de Azotemia e Anomalias renais página 292 

“Oliguria can acompany acute renal failure of any etiology” 

Cecil, capitulo LRA, página 354 

The physical examination should focus on volume status to allow initial classification into one of the 

broad categories of AKI. Reduced body weight, hypotension, an orthostatic fall in blood 

 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 81. Psiquiatria 

Homem de 69 anos de idade vem a consulta de seguimento por neoplasia prostática metastizada. 

Não existem mais tratamentos disponíveis para a neoplasia e o doente foi admitido numa unidade 

de cuidados continuados. Na consulta o doente refere: “Nas últimas seis semanas tenho-me sentido 

mais cansado do que o habitual e estou sem energia. Tenho dormido bem, mas não tenho tido 

muito apetite”. Refere não ter dor significativa. Não se encontra a fazer nenhuma medicação. Ao 

exame físico observa-se um homem caquético. Os sinais vitais são Tº 36,5ºC; FC 78bpm e PA 

135/85mmHg. Ao exame neurológico apresenta-se vigil e orientado. Não existe evidência de ideação 

suicida. Refere ainda “Ainda tenho prazer em passear no meu jardim e estou ansioso pela visita da 

minha neta com 5 anos que cá vem no próximo mês” 

Qual dos seguintes é o passo apropriado a seguir? 

A. Iniciar terapêutica com amitriptilina 

B. Iniciar terapêutica com Setralina 

C. Iniciar terapêutica com Trazodona ao deitar 

D. Manter o suporte emocional 

E. Solicitar colaboração da psiquiatria 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Doente com neoplasia prostática metastizada com sintomas constitucionais (cansaço, anergia e 

anorexia) nesse contexto. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Resposta correcta D 

2.2 Mini texto explicativo 

Apesar da neoplasia da próstata metastizada o doente não apresenta sintomatologia depressiva 

(tem dormido bem, mantem prazer nas atividades anteriormente prazerosas, mantem vontade de 

contacto com os outros, nega ideação suicida). Consequentemente não existe indicação para iniciar 

terapêutica com antidepressivo nem necessita de ser referenciado à consulta de psiquiatria. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 82. Medicina e Reumatologia – Tema LES e SAAF (A) 

Uma rapariga de 19 anos de idade recorre à sua consulta por apresentar edemas articulares 

associados ao aparecimento de rash malar e alopécia 

  

Qual dos seguintes estudos analíticos poderá mais provavelmente apoiar a confirmação de um 

diagnóstico? 

  

A.    Anticorpo anticitoplasma do neutrófilo (ANCA) 

B.    Anticorpo antinuclear (ANA) 

C.   Anticorpo antimitocondrial - 

D.   Anticorpo proteico ribonuclear (anti RNP) 

E.    Fator Reumatóide 

. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

LES 

Quadro Oligo/Monoarticular (não referem o número de articulações envolvidas) com Manifestações 

Sistémicas levanta a suspeita de uma Artrite Inflamatória. Devido ao contexto epidemiológico – 

Mulher Jovem – e a presença de rash e alopécia, a hipótese de LES é a mais provável. 

No entanto, a possibilidade de uma Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC) também deveria ser 

considerada, apesar de ser menos frequente. 

De referir que chaveta clínica é omissa relativamente a aspetos importantes do quadro clínico que 

poderiam corroborar a impressão diagnóstica, nomeadamente: duração dos sintomas (cronicidade); 

número de articulações envolvidas e distribuição (geralmente poliarticular e simétrica); presença ou 

ausência de outras queixas por órgãos e sistemas, nomeadamente, sintomas constitucionais (febre, 

perda de peso) e  sintomas da DMTC (fenómeno de raynaud, edema dos dedos, mialgias e 

acroesclerose); 

2. Validação da afirmação certa. 

B. Anticorpo antinuclear (ANA) 

  

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA      

Harrisons 19th, capítulo 378, página 2128 – Tabela 378-2 - Algoritmo de Diagnóstico de LES: 

De acordo com o algoritmo, na presença de uma clínica sugestiva de LES devem ser solicitados 

estudos analíticos com hemograma, plaquetas, análise da urina e ANA. 

  

Cecil, capítulo 79, página 781-782 – Diagnóstico e Classificação 

“SLE is a clinical diagnosis; no single test or feature is definitively diagnostic of the disease. The 

clinical disease of most patients evolves over time, and, in most situations, only after several years 

(and several different physicians’ visits) are patients recognized as having SLE (…) More than 95% of 

patients with SLE test positive for ANAs with titers of 1 : 160 or higher.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 



 
 
 

 

Uma vez que a hipótese mais provável é o LES a pesquisa de ANA poderá apoiar a confirmação de 

diagnóstico devido à sua levada sensibilidade nesta doença (presente em 98% ou em >95%, de 

acordo com HPIM – tabela 378-1 -  e CEM – tabela 79.4 - respectivamente). 

Além disso, a sua presença constitui um critério imunológico para a classificação de LES (Critérios de 

classificação SLICC – presentes na Tabela 79-3 do CEM). Para o diagnóstico de LES são necessários 4 

critérios, sendo obrigatoriamente um clínico e outro imunológico; em termos clínicos a doente dois 

critérios – alopécia e rash malar – e um possível terceiro critério (sinovite envolvendo duas ou mais 

articulações com edema ou dor ou rigidez matinal> 30 min). 

Por fim, fazendo apenas referência aos restantes estudos analíticos, o Anti-RNP está presente no LES 

entre 25-40% (Cecil tabela 79.4) mas é mais comum na DMTC. 

Os restantes ANCA (associados a vasculites de pequenos vasos); FR (também presente em alguns 

doentes com LES mas muito mais associado à AR); e os AMA (associado a CBP) não fariam sentido 

neste contexto clínico. 

  



 
 
 

 

Pergunta 83. Oncologia 

 

Uma mulher de 53 anos, gesta 2, para 2, regressa ao consultório médico para consulta de 

seguimento, seis meses após ter sido submetida a mastectomia esquerda com esvaziamento 

ganglionar como tratamento para cancro da mama positivo para receptores de estrogénios à 

esquerda. Refere que, desde a cirurgia, se sente cansada e fraca. O último período mentrual foi há 

dois anos. Tem diabetes mellitus do tipo 2 tratada com glicazida e hipertensão arterial bem 

controlada com hidroclorotiazida. É alérgica à penincilina e a tetraciclina. Ela tem 163cm de altura e 

pesa 57 kg; IMC 22 kg/m^2. Os sinais vitais são normais. O exame físico mostra cicatriz no hemitórax 

esquerdo. 

Prescreve terapia com tamoxifeno. A doente pergunta “Qual a reacção adversa que devo esperar 

com esta medicação?” 

  

Qual das seguintes reacções adversas do tamoxifeno é a mais provável de ocorrer nesta mulher? 

A. Afrontamentos. 

B. Aumento da lubrificação vaginal. 

C. Aumento da perda óssea vertebral. 

D. Aumento da pressão arterial. 

E. Diminuição da resistência a insulina. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de neoplasia da mama positiva para receptores de estrogénios sob terapêutica com 

tamoxifeno – potenciais efeitos adversos. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

O tamoxifeno é um modulador selectivo de receptores de estrogénios, sendo agonista nalguns 

tecidos (ex osso e útero) e antagonista noutros (ex mama). Assim, verifica-se protecção óssea, 

diminuição do risco cardiovascular global e secura vaginal. Os afrontamentos são o efeito adverso 

mais comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 84. ORL 

 

Uma mulher de 39 anos de idade recorre ao SU com queixas de tontura desde que acordou esta 

manhã. Quando fecha os olhos melhora, retornando a queixa quando os abre. Refere ainda algum 

enjoo. Tem antecedentes de depressão e anorexia nervosa. Há duas semanas teve um diagnóstico 

de otite média aguda do ouvido direito, medicada com antibiótico. Está medicada com alprazolam. 

Os sinais vitais são temperatura axilar 36,1ºC, frequência cardíaca 86/min, frequência respiratória 

19/min e pressão arterial 118/79 mmHg. A saturação de oxigénio em ar ambiente é 99%. Ela tem 

167cm de altura e pesa 59kg, IMC 21kg/m2. Na aparência global a doente apresenta-se com bom 

estado geral, ansiosa. As mucosas estão coradas e hidratadas. Sem aparente perda auditiva. A 

orofaringe não apresenta alterações. Nas manobras de teste da oculomotricidade é notado 

nistagmo horizontal, que se extingue facilmente quando se pede ao doente para fixar o olhar num 

ponto. Sem outras alterações nas restantes provas de função cerebelar, força e tónus muscular ou 

reflexos osteotendinosos. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

  

A. medicar com metoclopramida 

B. referenciar a ORL 

C. referenciar a psiquiatria 

D. requisitar audiograma 

E. TC cerebral 

  

1. Identificação da chaveta clínica 

B 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 24th edition – capítulo 436, página 2468 " Evaluating the “Dizzy” Patient" 

  

2.2 Mini texto explicativo 

História de vertigem com nistagmo espontâneo, persistente, que é inibido pela fixação do olhar e 

com sintomas neurovegetativos. Apesar de faltarem alguns dados importantes do exame objectivo 

como o Head Impulse Test ou a direção do nistagmo, o quadro clínico parece apontar para vertigem 

periférica, provavelmente lesão vestibular aguda unilateral (nevrite vestibular). Dada a ausência de 

sinais neurológicos focais descritos, o próximo passo será a avaliação vestibulococlear para 

esclarecimento do quadro periférico. Audiometria é importante mas, em contexto de SU e na 

ausência de hipoacúsia subjectiva, talvez o exame objectivo ORL tenha mais utilidade primariamente 

a MCDT's. Exclui-se a alínea A pelo bom estado geral da doente e a C dados os achados positivos no 

exame físico. 

  



 
 
 

 

Pergunta 85. Medicina - Oncologia 

Um homem de 72 anos de idade é trazido ao serviço de urgência pela sua esposa por dor abdominal 

com aumento progressivo nos últimos dois dias. Refere ter completado há três semanas o quinto 

ciclo de um esquema de quimioterapia agressivo para um linfoma de Burkitt. A esposa refere: “O 

meu marido insiste que vai vencer este linfoma e diz que quer tentar todas as opções de tratamento 

disponíveis”. Os sinais vitais na admissão são temperatura 37.2ºC, frequência cardíaca 120/min, 

frequência respiratória 16/min e pressão arterial 100/60mmHg. Ao exame físico apresenta-se 

caquético, com icterícia esclerótica moderada. À palpação abdominal identifica-se massa de 10cm 

no quadrante superior direito. O doente está vigíl e orientado no tempo, espaço e pessoa. A TC 

abdominal mostra uma massa volumosa com origem nos gânglios linfáticos periportais e 

linfadenopatias retroperitoneais em estadio avançado. 

  

Qual dos seguintes é o passo mais apropriado na gestão deste doente? 

A. Abordar a esposa no sentido de ponderar a admissão numa unidade de cuidados continuados. 

B. Programar drenagem biliar trans-hepática percutânea. 

C. Questionar o doente se pretende instituir ordens de não reanimar (DNR) e de não entubar. 

D. Questionar o doente sobre quais são as suas expectativas para o futuro. 

E. Solicitar a colaboração de psiquiatria no sentido de avaliar a capacidade de decisão do doente 

para questões médicas. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Doente em fim de vida, vigil e orientado – decisões de fim de vida. 

  

2. Validação da afirmação certa 

Uma vez que se trata de um doente em fim de vida, que se encontra vigil e orientado, deve ser o 

próprio a tomar decisões quanto aos seus próprios cuidados. Assim, e apesar de, segundo a esposa, 

o doente já ter dito que pretendia “tentar todas as opções de tratamento disponíveis”, devem ser 

revisitadas todas as opções, à luz dos novos achados. O doente poderá assim tomar uma decisão 

informada e será capaz de explicar as suas expectativas para o futuro que se avizinha. 

  



 
 
 

 

Pergunta 86. NEFROLOGIA + PEDIATRIA 

  

Um adolescente de 16 anos de idade vem ao consultório médico para exame físico no contexto de 

avaliação de aptidão para prática desportiva. O exame físico é normal. Os resultados da análise da 

urina são os seguintes: 

Cor                              Escura/vinho do Porto 

pH                               5.5 

Densidade                 1.030 

Glicose                       Negativo 

Proteínas, total        2+ 

Corpos cetónicos     Negativo   

Sangue                      Fortemente positivo 

Leucócitos                15/campo 

Eritrócitos                 ≥100/campo 

Microscopia                Negativo para bactérias 

Estes resultados laboratoriais são mais provavelmente indicativos de qual dos seguintes? 

(a)    Glomerulonefrite. 

(b)    Hemólise. 

(c)     Infeção. 

(d)    Síndrome nefrótico. 

(e)    Trauma renal. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: A. Glomerulonefrite 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison, Capitulo de Azotemia e Anomalias renais página 294 

“Hematuria with dysmorphic  RBCs， RBC casts， and  protein excretion >500 mg/d is virtually 

diagnostic of glomerulonephritis.” 

Pediatria: NEP 8.ª ed pág 623. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Mais uma, eritroproteinúria é típico das doenças glomerulares. 

  



 
 
 

 

Pergunta 87. PNEUMOLOGIA 

Um homem de 56 anos recorre ao serviço de urgência por queixas de tosse seca, mialgias, toracalgia  

direita, e dispneia para esforços moderados desde há 1 dia. Tem antecedentes de dislipidémia, 

tabagismo, obesidade e acidente vascular cerebral transitório três anos antes. Medicado 

cronicamente com atorvastatina e AAS. Os sinais vitais são temperatura axilar 38.7ºC, frequência 

cardíaca 105bpm, frequência respiratória 23/min e pressão arterial 132/85mmHg. A saturação de 

oxigénio em ar ambiente é de 91%. Na aparência global está com ar doente, sudorético, polipneico, 

sem tiragem ou recurso aos músculos acessórios da respiração. Na percussão do tórax nota-se 

macicez na base do pulmão direito. Na auscultação pulmonar apresenta diminuição do murmúrio na 

base do pulmão direito com aumento da transmissão dos sons vocais. 

  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado na gestão deste doente? 

A. Antibioterapia 

B. Fluidoterapia 

C. Intuação orotraqueal 

D. Monitorização hemodinâmica 

E. Oxigenoterapia. 

  

Identificação da chaveta clínica: 

Pneumonia? 

 

2. Validação da afirmação certa. 

Oxigenoterapia 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cecil 9th edition – capítulo 14 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O doente apresenta-se com saturações periféricas de oxigénio baixas (<95%), polipneico, com clínica 

de infecção respiratória baixa (pneumonia). O primeiro passo seria iniciar oxigenoterapia para 

resolver a sintomatologia respiratória aguda do doente, seguido de antibioterapia. 

  



 
 
 

 

Pergunta 88. PEDIATRIA 

Um menino de 21 de meses de idade, que não conhecia anteriormente, é trazido ao consultório 

médico pela mãe para avaliação de um exantema. A mãe refere “Estas lesões começaram há dois 

dias. Ele está a ter cada vez mais destas borbulhas pequeninas. Não sabia o que eram mas estou 

preocupada porque ele está sempre a rebentá-las. Ele aparenta estar bem, exceto que está mais 

sonolento do que o habitual”. Os sinais vitais, agora, são temperatura 38,0ºC, frequência cardíaca 

110/min e frequência respiratória 32/min. A criança pesa 12Kg (p75). Ao exame físico, a criança está 

alerta, razoavelmente confortável e tem múltiplas lesões papulares e vesiculares consistentes com 

varicela na face, tronco e dorso. 

  

Além de informar a mãe que a criança tem varicela, qual das seguintes respostas é a mais 

apropriada? 

A.      “Algumas vezes as crianças desenvolvem febre altas e vomitam. Se lhe dermos a vacina 

hoje, vamos encurtar o curso da doença” 

B.      “Deveríamos dar a vacina a qualquer criança ou adulto que tenha tido contato com a 

criança em vossa casa” 

C.       “Podemos prescrever paracetamol para a febre e um anti-histamínico para o prurido” 

D.      “Por favor saia por esta porta lateral para que não contamine ninguém na sala de espera” 

E.       “Teria preferido que tivesse discutido isto com a enfermeira via telefone. Neste consultório 

normalmente não vemos crianças com varicela porque usamos as mesmas salas para examinar 

recém-nascidos” 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Orientação do doente com varicela 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a C. Lições de Pediatria (2017) pág 285. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A terapêutica de suporte na varicela inclui antipiréticos e antihistamínicos. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 89. Ginecologia/Obstetrícia 

Uma mulher de 38 anos de idade primigesta vem ao consultório médico para visita pré natal de 

rotina às 36 semanas de gestação. A gravidez tem corrido com normalidade e os resultados dos 

estudos laboratoriais pré natais são normais. Hoje depois do exame físico, ela descreve edema 

progressivamente crescente e cefaleias nos últimos dois dias sem melhoria com o paracetamol. A 

grávida tem 162cm de altura e pesa 69kg. Os sinais vitais são 37,1ºC, FC 76bpm, FR 18cpm, e PA 

130/90mmHg. A auscultação pulmonar é normal. O exame cardíaco revela ritmo regular e rítmico, 

não se ouvem sopros. Não há dor à palpação abdominal. Observa-se edema 1+ em todas as 

extremidades. A altura uterina é 36cm. A FC fetal é 150bpm. A análise de urina revela proteínas 1+. 

Você regista um aumento de 2kg de peso nas duas últimas semanas e expressa-lhe a sua 

preocupação de pré-eclampsia eminente. Recomenda- lhe oito horas de sono à noite e repouso na 

cama pelo menos duas horas de manhã e duas horas de tarde. A mulher expressa preocupação 

relativamente ao aumento do período de repouso uma vez que tem um projecto de trabalho muito 

importante para terminar daqui a uma semana. Ela promete que seguirá as instruções após esse 

prazo. Ela diz “Se eu não trabalhar pelo menos 10-12h por dia neste projeto, serei despedida”.  

 

Qual das seguintes respostas a esta incapacidade de cumprir o seu conselho é a mais apropriada? 

 

A- “Como se sentirá se causar danos no seu filho?” 

B- “É importante que tenha algum repouso” 

C- “Não acha que vão compreender no seu emprego a importância desta gravidez para si” 

D-“Se não consegue seguir completamente estas recomendações, vamos tentar encontrar” uma 

solução de compromisso 

E – “Tem de assinar um termo de responsabilidade em como se recusa a seguir as 

recomendações clínicas” 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Má compliance terapêutica 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

“The use of an organized ethical framework in such situations is valuable in ensuring that evaluating 

situations and making decisions can be done in a systematic manner, rather than based on the 

physicians emotions, personal bias, or social pressures.” [Beckmann pag. 71] 

“Discussion should also cover the findings and information that is presently known as well as any 

further investigations that may be recommended, including their indications, risks, benefits, and 

alternatives. The patient should also be made aware that she has the option of no treatment.” 

[Beckmann pag. 81] 

“The mainstay of management for patients with preeclampsia and no severe features who are being 

managed expectantly is rest and frequent monitoring of mother and fetus.” 

 

 

Não há base bibliográfica que nos permita fundamentar de forma rigorosa a escolha de qualquer 

uma das opções. No entanto, a resposta que nos parece fazer mais sentido é a D - com base no 



 
 
 

 

papel do médico e seus deveres (explicar ao doente o melhor plano terapêutico) e no papel do 

doente e seus direitos (decidir se quer ou não seguir o conselho do médico). 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

No presente caso clínico não é dada nenhuma informação acerca da presença de sintomas/sinais 

que nos sugiram a existência de patologia psiquiátrica (nomeadamente alterações do humor, 

queixas de anedonia ou ideias de morte/desânimo). Parece ser uma questão de gestão do doente - 

um doente que ou não percebe a gravidade da situação ou decide mesmo assim que o trabalho é 

prioritário. Com base na prática clínica, todos os doentes são diferentes com diferentes atitudes e 

respostas a situações de stress. No entanto, na relação terapêutica entre médico-doente, o papel do 

médico é transmitir ao doente o que é melhor para ele, sendo a decisão final a do próprio doente. 

Neste contexto, o médico deve respeitar a decisão do doente, contudo deve tentar propor uma 

opção que seja mais fácil o doente cumprir (encontrar uma solução que seja “um mal menor”).  

 

O repouso está indicado, segundo o BEckmann, como tratamento de pré-eclampsia sem critérios de 

gravidade. No entanto a alínena B não parece ser apropriada, na medida em que isso já foi dito à 

paciente e foi exatamente isso que gerou o problema. 

As alíneas “A” e “E” colocam o ónus da decisão sobre a paciente, atirando “culpa” ou “assumir a 

responsabilidade”. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 90.Ginecologia/Obstetrícia [Cuidados pré-natais, relevância A] 

  

Uma mulher de 34 anos de idade vem ao consultório médico às 28 semanas de gestação. Ela refere 

que tem dores dorsais continuas todas as noites, mas que pensa que não são contrações porque 

sente o útero mole nessas alturas. Ela nega desconforto urinário. Esta é a sua quinta visita pré-natal 

durante esta gravidez, que tem sido normal desde a visita inicial às 6 semanas após a ultima 

menstruação. Os teus laboratoriais são normais e o grupo sanguíneo é A Rh-. Esta é a sua segunda 

gravidez. Há três anos deu à luz uma recém-nascido saudável de 38 semanas de gestação. 

  

Em relação às dores dorsais além de aconselhar exercício físico adequado, qual dos seguintes é o 

próximo passo mais apropriado? 

  

  

A. Prescrever banhos de imersão quentes. 

B. Recomendar medicação analgésica. 

C. Requisitar cardiotocografia. 

D. Requisitar raio-X da coluna vertebral. 

E. Solicitar consulta de ortopedia. 

  

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de lombalgia na gravidez. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: A (Prescrever banhos de imersão quentes). Beckman 8a edição, Cap 6, p71, 

“Back Pain”: “Treatment focuses on heat, massage and limited use of analgesia”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

As características da dor (contínua, de agravamento vespertino, sem aumento do tónus uterino) 

sugerem dor de etiologia osteoarticular associada com as alterações fisiológicas da gravidez. Trata-se 

de sintomatologia muito frequente e a sua orientação é conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 91. – Cirurgia Geral 

 

Uma mulher de 36 anos de idade recorre ao serviço de urgência devido à história de cinco dias de 

dores tipo cólica no quadrante superior direito do abdómen, náuseas e vómitos intermitentes. Ela 

diz que as fezes se tornaram brancas. O marido refere que os olhos dela parecem amarelos. Ao 

exame físico está ictérica e tem dor à palpação profunda no quadrante superior direito do abdómen. 

 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na avaliação? 

 

A. Ecografia abdominal. 

B. Laparoscopia exploradora. 

C. Lavagem peritoneal. 

D. RM abdominal. 

E. TC abdominal. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Icterícia obstrutiva - causas 

 

2. Validação da afirmação certa. 

Resposta correcta A 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Schwart’z, capítulo 32, página 1321, Coledecolítiase 

 

2.2 Mini texto explicativo 

A associação de ictericia e acolia fecal sugerem uma causa obstrutiva. 

A causa mais comum é a coledocolitíase ainda para mais tratando-se de uma doente jovem (36 

anos).  

A coledocolitíase pode ser assintomática mas também ocasionar sintomatologia resultante da 

obstrução ao normal fluxo da bílis. A dor causada por um cálculo no colédoco é muito semelhante à 

da cólica biliar (hipocôndrio direito). O exame físico pode ser normal mas dor na região epigástrica 

ou hipocôndrio direito assim como icterícia são comuns.  

A impactação persistente de um cálculo pode levar ao aumento progressivo da Bilirrubina e 

consequente desenvolvimento de icterícia. 

O primeiro exame a realizar neste contexto é a ecografia abdominal que permite avaliar a presença 

de cálculos na vesícula bem como determinar o diâmetro do colédoco e eventualmente identificar 

cálculos no seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Pergunta 92. Doenças Infecciosas 

 

Uma mulher de 65 anos de idade recorre ao médico de família em outubro para uma consulta de 

rotina. Refere congestão nasal e uma ligeira cefaleia nos últimos dias. Não tem antecedentes 

pessoais significativos e não toma medicação habitual. O Programa Nacional de Vacinação encontra-

se atualizado. A doente quer tomar a vacina da gripe e a anti-pneumocócica. Os sinais vitais são 

temperatura 37.0ºC, frequência cardíaca 80/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 

130/85 mm Hg. O exame físico é normal. Relativamente à vacinação nesta doente, qual é o passo 

mais apropriado neste momento? 

 

A. Adiar a administração de ambas as vacinas até que o quadro de infeção das vias respiratórias 

superiores se resolva. 

B.  Administrar ambas as vacinas hoje. 

C.  Administrar a vacina antipneumocócica dentro de uma semana. 

D.  Administrar a vacina antipneumocócica na próxima consulta de rotina. 

E.  Administrar somente a vacina da gripe hoje. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Vacinação. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a A. HPIM 19ª ed. página 786-789 e 809. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Ambos os esquemas vacinais estão recomendados em doentes idosos ainda que sem comorbilidades 

significativas. A coexistência de doença aguda moderada a grave com ou sem febre configura uma 

precaução em relação à administração da vacinação, pelo que esta é geralmente deferida até 

resolução total do quadro. 

  



 
 
 

 

Pergunta 93. PEDIATRIA 

Um adolescente de 14 anos de idade vem à consulta para uma avaliação de aptidão física para a 

prática desportiva. Já não vem à consulta há três anos. A história médica passada é irrelevante. Tem 

tido dificuldades de aprendizagem, mas com bom aproveitamento escolar. Tem 175 cm de altura e 

pesa 50kg. O IMC é de 16 kg/m2. O paciente aparenta estar bem e confortável. Ao exame objectivo 

destaca-se um ligeiro acne facial e pêlo corporal mínimo. Apresenta membros longos e escoliose 

discreta. Destaca-se ainda ginecomastia e pectus excavatum ligeiro. A maturação sexual encontra-se 

no estadio 4 para o desenvolvimento do pêlo púbico e no estadio 1 para o desenvolvimento 

testicular. 

  

Qual dos seguintes achados implica estudo adicional neste momento? 

A.      Dificuldade de aprendizagem 

B.      Ginecomastia 

C.       Pectus excavatum 

D.      Pêlo corporal mínimo 

E.       Testículos pequenos 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Atraso pubertário 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a E. NEP 8.ª ed pag 656. 

Ver também:  Saúde Infantil e Juvenil - Manual Prático 1.ª ed, cap 11 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Nos rapazes, o aumento dos testículos é habitualmente a primeira alteração que ocorre na 

puberdade, sendo que os testículos aos 14 anos habitualmente se situam entre o estadio 3 e 4 (8-

15mL); a ausência de desenvolvimento pubertário aos 14 anos nos rapazes é considerado um atraso 

pubertário. 

  



 
 
 

 

Pergunta 94. Medicina e Reumatologia – Tema Vasculites (B) 

Uma mulher de 53 anos de idade recorre à consulta uma semana após ter terminado o 

terceiro curso de antibioticoterapia por um quadro de congestão nasal persistente com 

secreções nasais purulentas e hemáticas. Os sintomas começaram há três meses não 

respondendo a nenhuma antibioticoterapia instituída. Nos últimos seis meses a doente 

apresentou ainda aftas persistentes, dor nos seios perinasais, mialgias e artralgias. 

Durante o último mês apresentou ainda uma tosse irritativa, não produtiva, 

hipersudorese nocturna e febre. Teve uma perda ponderal de 4,5 kg no último ano. 

Tem 160 cm de altura e pesa 45 kg; IMC 18 kg/m 2 . A mulher aparenta estar doente. 

Os sinais vitais são temperatura de 37,2ºC, frequência cardíaca 88/min, frequência 

respiratória 22/min e pressão arterial 130/80 mmHg. Ao exame físico apresenta 

escorrência nasal sero-hemática, úlceras na cavidade oral e à auscultação pulmonar 

apresenta crepitações dispersas bilateralmente. 

Os resultados do estudo analítico são os seguintes: 

Sangue: Hematócrito 30%; Hemoglobina 11,0 g/dL; Leucócitos 11 000/mm 3 ; 

Neutrófilos 70%; Linfócitos 30%; MCHC 34% Hb/célula; MCV 90 μm 3 

Os eritrócitos são normocíticos e normocrómicos. O Raio-X torácico mostra 

opacidades alveolares dispersas. 

Qual dos seguintes anticorpos séricos é que, estando presente, mais provavelmente 

suportará a hipótese diagnóstica? 

A. Anticorpo anticitoplasma do neutrófilo (ANCA) 

B. Anticorpo antipeptideo citrulinado (anti-CCP) 

C. Anticorpo antiproteína P ribossomal 

D. Anticorpo anti-Smith (anti-Sm) 

E. Fator Anti-ADN de cadeia dupla (anti-ds-DNA) 

. 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Granulomatose com Poliangeíte (antigamente Granulomatose de Wegener) 

O doente apresenta quadro Sistémico com 6 meses de evolução com clínica: 

sistémica – febre, sudorese nocturna, perda de peso, mialgias e artralgias; anemia NN 

provavelmente de Doença Crónica; trato respiratório superior e oral - dor nos SPN, 

congestão nasal com rinorreia purulento-hemática e ulceras orais; respiratório baixo – 

com tosse irritativa não produtiva, crepitações dispersas bilateralmente e opacidades 

alveolares dispersas no Rx torácico. 

Apesar do quadro clínico ser altamente sugestivo de Granulomatose com Poliangeíte, 

outras hipóteses devem ser colocadas como diagnóstico diferencial – infecciosas 

(Lyme, Histoplasmose), Neoplasicas (Linfoma) e reações adversas a fármacos. 

Referir apenas que, apesar de não estar presente na bibliografia (CEM e HPIM), 

existem critérios de classificação das Vasculites, desenvolvidos pela ACR em 1990 e, 

que estão a ser revistos. Estes têm interesse não para ser memorizados mas como 

forma de identificar sinais/sintomas/análises características de cada vasculite. À luz 

destes critérios (presentes no Livro de Reumatologia Fundamental da LIDEL 2013), 

um doente tem GW se tem 2 de 4: Inflamação oral ou nasal (ulceras orais ou rinorreia 

purulenta ou hemática; Rx Torax com nódulos, infiltrados ou cavitações dispersas; 



 
 
 

 

 

Microhematúria no sedimento urinário; Biópsia com granulomas nas paredes dos 

vasos. Assim, verifica-se que a doente já cumpre os critérios de classificação. 

2. Validação da afirmação certa. 

A. Anticorpo anticitoplasma do neutrófilo (ANCA) 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19 th, capítulo 395, página 2234 – tratamento da Artrite Gotosa Aguda: 

“Approximately 90% of patients with active granulomatosis with polyangiitis 

(Wegener’s) have a positive antiproteinase- 3 ANCA. However, in the absence of 

active disease, the sensitivity drops to ∼60–70%. A small percentage of patients with 

granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s) may have antimyeloperoxidase rather 

than antiproteinase-3 antibodies, and up to 20% may lack ANCA (…) The specificity 

of a positive antiproteinase-3 ANCA for granulomatosis with polyangiitis 

(Wegener’s) is very high, especially if active glomerulonephritis is present. However, 

the presence of ANCA should be adjunctive and, with rare exceptions, should not 

substitute for a tissue diagnosis. False-positive ANCA titers have been reported in 

certain infectious and neoplastic diseases” 

Cecil, capítulo 81, página 795 – Vasculites de Pequenos Vassos - ANCA 

“The diagnosis of any of the AAVs is most frequently established by tissue biopsy (e.g., 

kidney, lung, skin, sinus, nerve). ANCA testing plays an important diagnostic role 

in suspected small vessel vasculitis and is helpful in differentiating between 

GPA and MPA. Almost 90% of patients with renal disease have positive ANCA on 

testing. Most GPA patients have the cytoplasmic (cANCA) antiproteinase 3 (anti-PR3) 

type, whereas most MPA patients have the perinuclear (pANCA) antimyeloperoxidase 

(anti-MPO) type” 

2.2 Mini texto explicativo 

Na suspeita de Vasculite de pequenos vasos deve ser solicitado ANCA de forma a 

apoiar o diagnóstico e diferenciar o tipo de vasculite. Os ANCA estão presentes em 

cerca de 90% dos doentes com GPA. 

Os restantes anticorpos não têm interesse neste doente.  



 
 
 

 

Pergunta 95. MEDICINA – PSICOLOGIA / CONTACTO MÉDICO-DOENTE 

Uma mulher de 86 anos de idade encontra-se na clínica de hemodialise. Tem realizado hemodialise 

duas vezes por semana desde há dois anos. A doente tem DM e HTA e está medicada com 

glibenclamida e captopril. Ela vive sozinha e tem dois filhos com quem se dá bem, mas que não 

vivem perto dela. Ela nega outros sintomas. No entanto, a fadiga progressiva está a tornar difícil a 

ida à clínica de hemodiálise. O exame objetivo revela uma mulher frágil que aparenta estar 

cronicamente doente. O exame do tórax não revela roncos ou crepitações. Os exames cardíaco e 

abdominal são normais. Não há evidência de edemas periféricos. Os resultados dos exames 

laboratoriais são os seguintes: 

K+ 3,8 meq/L; Ca 9,2 mg/dL; Mg 2,1 mg/dL; Hb 9,2 g/dL; Leucocitos 3200. 

No final da consulta ela pergunta se deve deixar de fazer hemodiálise. 

Qual das seguintes respostas é a mais apropriada? 

 

A)      ‘Está a sentir-se deprimida?’ 

B)      ‘Falou com os seus filhos sobre isso?’ 

C)      ‘Isso é uma opção que algumas pessoas tomam’ 

D)      ‘Não, isso seria suicídio’ 

E)       ‘Porque pergunta isso?’ 

  

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de uma mulher idosa, frágil, com antecedentes de DM, HTA e DRC, a realizar HD duas 

vezes por semana. A avaliação analítica está bem. 

  

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correta é a E). Este caso requer algum bom senso clínico na comunicação médico-doente. O 

mais importante agora seria perceber o que de facto está a preocupar a doente, sem a influenciar 

com a nossa pergunta, pelo que a questão mais óbvia a colocar seria ‘Porque pergunta isso?’ Para 

depois, podermos tentar ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 96. PSIQUIATRIA 

  

Uma mulher de 52 anos de idade com história de hipertensão arterial, osteoartrite e perturbação 

bipolar regressa hoje para uma consulta de seguimento no seu consultório. A medicação atual inclui 

paracetamol, diltiazem e lítio. Ela diz-lhe que se vai casar com o homem que conheceu há 3 semanas 

na igreja. Diz ainda: “meu querido, ele é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Sinto-me como 

se tivesse 25 anos outra vez. O casamento vai ser a melhor festa de sempre e quero que estejas 

presente.” 

 

Qual das seguintes é a resposta mais apropriada? 

  

A. “Está a ser muito irrealista. O que é que a sua família pensa disto?” 

B. “Isso parece entusiasmante. Tem-se sentido com mais energia e menos necessidade de dormir 

ultimamente?” 

C. “Obrigado, mas devido ao meu papel profissional não me devo envolver pessoalmente.” 

D. “obrigado, mas tem a certeza em relação a isto? Não o conhece há muito tempo” 

E. “Parabéns! Não sei se consigo ir mas obrigado por pensar em mim.” 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de Perturbação afectiva Bipolar, em provável episódio hipomaníaco/maníaco, 

caracterizado por elação do humor (sente-se  bem, como se tivesse 25 anos), ideias de 

grandiosidade (o casamento vai ser a melhor festa de sempre), desinibição e hiperfamiliaridade 

(convida o médico para o casamento e trata-o por meu querido), impulsividade (em 3 semanas 

conhece o noivo e decide casar). P.235 Critérios de diagnóstico. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é B. (Isso parece entusiasmante. Tem-se sentido com mais energia e menos 

necessidade de dormir ultimamente?). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 10, p. 

252, Box 10.5 “Psychological approaches to bipolar disorder (...) Identification of early subjective 

signs of relapse (e.g. feeling driven, sleeping badly), with contingency plans for action”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O comportamento da doente, nomeadamente a desinibição, hiperfamiliaridade, ideias de temática 

grandiosa e humor elacionado, leva-nos a suspeitar de um quadro hipomaníaco/maníaco. 

Consequentemente, devemos explorar a presença de outros sintomas que nos permitam 

caracterizar melhor o quadro clínico e medicar em conformidade. 

  



 
 
 

 

Pergunta 97. Medicina I - Hematologia 

 

Numa consulta de rotina uma doente do sexo feminino de 54 anos pede-lhe para ver uma massa que 

apresenta no pescoço desde há três meses. Examina a área cuidadosamente e verifica a existência 

de um gânglio linfático mole, móvel, não aderente ao planos profundos e de aproximadamente 

0.5cm. OS sinais vitais são normais. A doente tem 162cm de altura e pesa 56Kg; IMC 21kg/m2. O 

restante exame objectivo é normal. 

 

 

A. “Não se preocupe, é um ganglio linfático de características normais.” 

B. “Não se preocupe, não é cancro” 

C. “Não se preocupe, não há motivos para se preocupar.” 

D. “Não se preocupe, todos temos massas dessas” 

E. “Não se preocupe, vai desaparecer em poucos meses” 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se da identificação de um gânglio linfático, sem quais critérios ou sinais de alarme. Localiza-se 

num local onde frequentemente se identificam gânglios linfáticos benignos e não apresenta 

dimensão que cumpra critérios de adenopatia, pois é inferior a 2,2cm. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

A. “ Não se preocupe, é um gânglio linfático de características normais.” 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, capítulo 79 – Enlargement of lymph nodes and Spleen; 

“Lymphadenopathy: approach to the patient” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Gânglios linfáticos com menos de 1cm 2 de área são normalmente benignos, principalmente se 

forem moles, móveis e não aderentes aos planos profundos. 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 98. Ortopedia 

Uma adolescente de 15 anos de idade é trazida ao consultório médico para a sua observação anual 

de vigilância. A menarca ocorreu aos 12 anos e o ciclo menstrual é regular. Ela é boa aluna e 

jogadora de basquetebol dedicada. A mãe diz que o treinador da rapariga notou que o seu ombro 

direito está mais alto do que o esquerdo. 

Qual dos seguintes exames de rastreio de deformidades da coluna é o mais apropriado solicitar a 

esta doente? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Medição da amplitude de abertura dos braços 

B. O teste de flexão anterior do tronco 

C. Raio-x da coluna vertebral 

D. Raio-x para determinar a idade óssea 

E. TC da coluna cervical 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

CASO CLÍNICO DE DEFORMIDADES DA COLUNA VERTEBRAL - ESCOLIOSE 

Perante o caso clínico e como mandam as boas práticas da Medicina, antes de qualquer exame 

complementar diagnóstico devemos realizar o exame objectivo. Como tal e perante a ausência de 

qualquer tipo de queixas por parte da doente, a primeira hipótese que surge à cabeça é tratar-se de 

uma escoliose idiopática juvenil. Uma das manobras específicas para avaliar a escoliose é o Teste de 

Adams (flexão anterior do tronco). Assim sendo a resposta correcta é a B. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com uma das referências bibliográficas de referência para Ortopedistas: 

https://www.orthobullets.com/spine/2053/adolescent-idiopathic-scoliosis 

·       Uma das formas de apresentação da Escoliose é a diferença de altura dos ombros. 

·       Manobra específica para avaliar Escoliose é o Teste de Adams (flexão anterior do tronco), 

utilizada como rastreio nas escolas. 

·       O Rx da coluna é um meio complementar de diagnóstico a utilizar, mas nunca antes do 

exame objectivo. 

·       A TC da coluna cervical e o raio-x para determinar a idade óssea não constam nos exames 

recomendados. 

·       Não existe nenhuma referência à medição da amplitude de abertura dos braços, nem 

aplicabilidade no contexto. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

  

https://www.orthobullets.com/spine/2053/adolescent-idiopathic-scoliosis
https://www.orthobullets.com/spine/2053/adolescent-idiopathic-scoliosis


 
 
 

 

Pergunta 99. Ginecologia/Obstetrícia [Menopausa, relevância A] 

  

Uma mulher de 48 anos de idade recorre ao consultório médico por acordar frequentemente de 

noite a suar desde o último mês. Ela diz que só consegue dormir quatro a cinco horas de sono 

fragmentado. Refere também baixa energia, humor deprimido, falta de concentração e perda 

ponderal de 4 kg. Esta é a primeira vez na vida que teve estes sintomas. Os seus ciclos menstruais 

têm estado cada vez mais espaçados; o seu último período menstrual foi há 10 meses atrás. Há uma 

história familiar forte de osteoporose, mas não de doença cardiovascular ou cerebrovascular. O seu 

pai morreu de um tumor cerebral. A doente tem 162cm de altura e pesa 57kg; IMC 22kg/m2. Os 

sinais vitais são normais. O exame físico não revela qualquer alteração. A concentração de 

hemoglobina é 10.5g/dL e o hematócrito 30%. A mulher questiona se “é finalmente a menopausa” e 

se ela deve considerar terapia hormonal de substituição, que ela prefere a tomar anti-depressivos. 

  

Qual das seguintes respostas é a mais apropriada? 

  

(a)       “A melhor opção é aguardar mais dois meses antes de iniciar a medicação”. 

(b)       “É necessário um antidepressivo para melhorar o seu humor nesta altura”. 

(c)        “O risco de neoplasia maligna com estrogénios é elevado”. 

(d)       “Pode-se experimentar a terapia hormonal de substituição e mais tarde um 

antidepressivo de necessário”. 

(e)       “Vai experimentar um chá medicinal que é igualmente eficaz em reduzir os seus 

sintomas”. 

  

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de sintomatologia associada à peri-menopausa 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: D (...). Beckman 8a edição, Cap 41, p351, “Cautions in Hormone Therapy”: 

“current opinion suggests that initiation early in menopause is associated with a good risk/benefit 

ratio (...)”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

A doente encontra-se em peri-menopausa e apresenta sintomatologia incapacitante para a sua vida 

diária, que deverá ser valorizada. A sintomatologia vasomotora e a disrupção dos padrões de sono e 

humor são frequentes nesta fase pelas alterações hormonais associadas. A terapêutica hormonal é 

uma opção eficaz que pode ser ponderada para alívio da sintomatologia. Não nos são apresentadas 

contra-indicações ao seu início neste caso clínico e não é verídico que o risco de neoplasia maligna 

com estrogénios seja muito elevado (desde que utilizado na correta combinação com progestativos 

em mulheres que, como neste caso, tenham útero). 

  



 
 
 

 

Pergunta 100. PEDIATRIA + PSIQUIATRIA 

Uma rapariga de 12 anos de idade é trazida ao consultório médico pela mãe para uma consulta de 

vigilância. A mãe trouxe-a, inicialmente, há duas semanas, após se ter queixado de “dores no 

estômago” na escola. O exame físico na altura não revelou qualquer alteração. As dores de 

estômago começaram no primeiro dia de aulas após as férias de Natal. Nessa altura, a doente tinha 

regressado de uma semana com o seu pai. A namorada deste e o filho de 8 anos da namorada do 

pai; os pais da doente estão divorciados há dois anos. Ela continua a ter dores de estômago 

associadas a náuseas mas sem vómitos e perdeu cinco dias de escola desde a consulta inicial. A mãe 

também refere que a doente insiste em dormir com ela na eventualidade de se sentir doente 

durante a noite. Os sinais vitais são normais. O exame físico, hoje, não mostra alterações. 

  

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

A.      Perturbação de ansiedade generalizada 

B.      Perturbação obsessivo-compulsivo 

C.       Perturbação de ansiedade de separação 

D.      Perturbação de ansiedade social 

E.       Perturbação Síndrome de stress pós-traumático 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece um caso de  perturbação de ansiedade de separação por se tratar de uma rapariga com 

preocupação excessiva com a própria saúde, medo de que algo de “mau” lhe aconteça, que resulta 

em faltas à escola e recusa em dormir sozinha, com sintomatologia (dor abdominal) que lhe permite 

evitar sair de casa, associado a um evento disruptor para a estrutura familiar – um divórcio e umas 

férias com a nova família do pai. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a C. NEP 8.ª pág 63, NTP 20.ª ed pág 145. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A perturbação de ansiedade de separação é uma das perturbações de ansiedade mais frequentes em 

crianças, mais comum em raparigas do que em rapazes, surge habitualmente no período pré-

pubertário (corresponde ao desenvolvimento normal quando presente entre os 10 e os 18 meses) e 

caracteriza-se por preocupação irrealista e frequente com a separação de casa ou de uma figura 

cuidadora importante. As crianças geralmente expressão medo de que algo mau/ perigoso aconteça 

ao cuidador ou a elas próprias, com relutância em irem à escola e/ou dormirem sozinhas, evicção a 

todo o custo de ficarem sozinhas, pesadelos sobre temas relacionados com separação e/ou queixas 

de angústia subjectiva. Habitualmente os primeiros sintomas surgem após umas férias, um período 

em que a criança tenha estado doente ou quando a estrutura familiar é ameaçada por doença, 

divórcio ou outro stressor psicossocial. 

  



 
 
 

 

Pergunta 101.Doenças Infeciosas 

Um homem de 35 anos de idade vem a uma consulta do seu médico assistente, no centro de saúde, 

devido a perda de peso de 5kg e sensação de cansaço nos últimos 5 meses. O doente refere que é 

consumidor de heroína endovenosa há 10 anos. Tem por hábito partilhar seringas com outros 

consumidores do grupo onde se insere. Não tem história prévia de doenças graves e não toma 

qualquer medicação. Ao exame físico observa-se emagrecimento generalizado e placas nodulares 

hiperpigmentadas no rosto e tronco. Ele mede 170cm de altura e pesa 53kg; IMC 18kg/m2. Os sinais 

vitais são temperatura 37,0ºC, frequência cardíaca 95/min, frequência respiratória 14/min e pressão 

arterial 118/72mmHg. As auscultações cardíaca e pulmonar não revelam alterações. Os resultados 

dos exames laboratoriais revelaram o seguinte: 

 

Hematócrito       35% 

Hemoglobina       12,5g/dL 

Leucócitos       3500/mm3 

 Neutrófilos, segmentados   77% 

 Neutrófilos, em banda    4% 

Linfócitos      17% 

Monócitos      2% 

Contagem de linfócitos T CD4+    180/mm3 

Plaquetas      172.000/mm3 

Velocidade de sedimentação eritrocitária  25mm/h 

 

Este doente está em maior risco de desenvolver qual dos seguintes quadros clínicos? 

 

A. Anemia hemolítica. 

B. Insuficiência renal. 

C. Miocardite. 

D. Tromboembolismo pulmonar. 

E. Toxoplasmose cerebral. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Infeção por VIH. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a E. HPIM 19ª ed. página 1251. 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Dado tratar-se de doente com comportamentos de risco, quadro consumptivo e leucopenia com LT 

CD4+ 180/mm3 a hipótese de infecção por VIH é bastante provável. Nesse contexto e pelo grau de 

imunodepressão que apresenta existe risco aumentado de desenvolvimento de patologia 

oportunista, nomeadamente toxoplasmose cerebral, apesar de não estar descrita clínica sugestiva e 

desta patologia ser mais frequente com LT CD4+ inferiores a 100/mm3 

  



 
 
 

 

Pergunta 102. ENDOCRINOLOGIA – TIROIDE – RELEVANCIA A 

 

Uma mulher de 28 anos de idade vem a uma consulta no consultório do seu médico assistente 

devido a perda de peso de 4 Kg e sensação de cansaço nos últimos 6 meses. Ela tem tido apetite e 

aumentou a ingestão de alimentos. Tem tido sudação excessiva e diarreia. Ela refere que se sente 

desconfortável em ambientes quentes. Não tem história prévia de doenças graves e não toma 

qualquer medicação. Ela mede 170 cm de altura e pesa 66,5 Kg. IMC 23 Kg/m2. Os sinais vitais são 

TT 37,5ºC, FC 105/min, FR 14/min e PA 120/75 mmHg. As auscultações cardíaca e pulmonar não 

revelam alterações. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Fistula gastrointestinal 

B. Hipertiroidismo 

C. Perturbação de pânico 

D. Síndrome do colon irritavel 

E. Sindrome de má-absorção 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de Hipertiroidismo. Temos a sintomatologia típica – perda de peso, sudação, 

intolerância ao calor, diarreia, taquicardia. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correta é a B (Hipertiroidismo) 

Harrisons Endocrinology Cap7 (Disturbios da Glandula Tiroideia) – pg 84-86 

 

A causa mais provável do Hipertiroidismo será a Doença de Graves - pedir TSH, T4l, T3l e TRABs. 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 103. Medicina I - Hematologia 

 

Um homem de 27 anos de idade com doença de Hodgkin terminou um ciclo completo de 

radioterapia. No primeiro ano de seguimento é detectado um nódulo linfático de grandes dimensões 

numa área previamente sujeita a tratamento. 

 

A. Informar o doente de que não é necessário qualquer tratamento. 

B. Iniciar outro ciclo de radioterapia. 

C. Iniciar quimioterapia. 

D. Solicitar uma biópsia de medula óssea. 

E. Solicitar uma biópsia do nódulo. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de uma adenopatia volumosa de aparecimento rápido em doente com status pós 

tratamento de doença de Hodgkin. O diagnóstico diferencial situa-se entre recaída precoce da 

doença linfoproliferativa de base vs. adenopatia de outra causa (infeciosa, inflamatória). 

2. Validação da afirmação certa. 

E. Solicitar uma biopsia do nódulo. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nenhum dos livros aborda directamente esta questão. 

As guidelines da ESMO de 2018 de Linfomas de Hodgkin realçam a importância da biopsia na 

suspeita de recaída, principalmente no Linfoma de Hodgkin com predomínio de linfócitos, pelo risco 

de transformação de Linfoma não Hodgkin agressivo. 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Quando há aparecimento de novas adenopatias em doentes com doenças linfoproliferativas 

conhecidas, já submetidos a tratamento, há necessidade de realizar uma biopsia para confirmar que 

a adenopatia representa recaída de linfoma e, se sim, se se trata do mesmo subtipo histológico 

identificado à apresentação inicial. Esses dados são essenciais para direcionar a terapêutica. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 104. MEDICINA – ENDOCRINOLOGIA – DIABETES – RELEVANCIA A 

Um homem de 57 anos de idade, trabalhador da construção civil, vem ao serviço de urgência após 

queda no local de trabalho. Ele tem história de diabetes mellitus do tipo 2 há 10 anos. Refere que há 

vários anos sente instabilidade nos pés ao caminhar sobre vigas de construção e também se queixa 

de uma sensação desagradável de queimor na planta de ambos os pés. O exame físico revela força 

muscular normal. Os reflexos tendinosos profundos estão normais em ambos os joelhos e ausentes 

nos tornozelos. Não tem sensação vibratória nos dedos dos pés ou tornozelos e a proprioceção está 

moderadamente diminuída nos dedos dos pés. O toque ligeiro e a sensibilidade dolorosa estão 

ligeiramente diminuídos nos pés e na metade inferior das pernas. 

Dos seguintes níveis qual é o que melhor se relaciona com a perda sensitiva e simétrica desta 

doente? 

(a) Colunas dorsais da medula espinhal. 

(b) Córtex parietal. 

(c)  Feixes ântero-laterais da medula espinhal. 

(d) Nervos periféricos. 

(e) Raízes dos nervos espinhais. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Este é um caso clínico de DM 2 de longa duração (10 anos) o que pode já comportar complicações 

crónicas. Neste caso, temos a polineuropatia diabética simétrica, a forma de neuropatia mais 

comum. Geralmente inicia na planta dos pés e vai subindo. A propriocepção pode estar alterada tal 

como a sensibilidade vibratória e térmica. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correta é a D) Nervos Periféricos. 

Harrisons Endocrinology 4th Ed. Cap 25 – “DM: Complicações”, pg 323, Polineuropatia. 

A neuropatia diabética é definida como uma lesão do nervo periférico somático ou autónomo, 

atribuível exclusivamente a diabetes mellitus e pode apresentar-se, de forma mais comum, de 

polineuropatia simétrica distal. 

  



 
 
 

 

Pergunta 105. Doenças Infeciosas 

 

Um homem de 54 anos de idade vem a uma consulta do seu médico assistente, no centro de saúde, 

devido ao aparecimento de uma lesão no pénis. O homem tem história de hipertensão arterial 

medicada com indapamida e é fumador desde os 16 anos (dois maços/dia). É motorista de camiões 

de profissão. Quando questionado sobre os seus hábitos sexuais refere ser heterossexual e estar 

divorciado há seis meses. Refere ter tido relações sexuais desprotegidas há três semanas com outra 

mulher. Os antecedentes familiares revelaram que a mãe tem esclerose múltipla e um avô paterno 

teve artrite reumatóide. Ao exame físico observa-se uma lesão circular da coroa da glande do pénis, 

ulcerada, com depressão central e dura ao toque mas indolor. Os sinais vitais são temperatura 

36.5ºC, frequência cardíaca 78/min, frequência respiratória 12/min e pressão arterial 118/72 mm 

Hg. As auscultações cardíaca e pulmonar não revelam alterações. Os pulsos são palpáveis e 

simétricos ao nível braquial, radial, femoral e poplíteo. O restante exame físico está dentro dos 

parâmetros de normalidade. Qual dos diagnósticos é o mais provável? 

 

A.    Embolia da artéria pudenda. 

B.    Doença de Behçet. 

C.   Gonorreia. 

D.   Síndrome de Leriche. 

E.    Sífilis. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Infeções de transmissão sexual. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a E. HPIM 19ª ed. página 880. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O doente apresenta contexto epidemiológico sugestivo (história de contactos sexuais desprotegidos) 

e clinicamente uma lesão típica de sífilis primária. O diagnóstico poderia ser confirmado através de 

testes serológicos, pesquisa por PCR ou microscopia de campo escuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 106. CIRURGIA VASCULAR  

 

Uma mulher de 69 anos de idade recorre ao serviço de urgência devido a história de dores e cãibras 

nas pernas com dois a três dias de evolução. Ela classifica a dor com 7 pontos numa escala de 10 

pontos e diz que as cãibras ocorrem principalmente à noite. Não tem tido edema ou adormecimento 

das pernas, dispneia ou dor torácica ou lombar. Tem história de hipertensão arterial, diabetes 

mellitus do tipo 2, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral há dois anos. Está medicada 

com atenolol, ácido acetilsalicílico (100 mg), furosemida, metformina e clopidogrel. Os sinais vitais 

são temperatura 37,0ºC, frequência cardiaca 76/min, frequência respiratória 18/min e pressão 

arterial 148/94 mm Hg. A oximetria de pulso em ar ambiente revela saturação de oxigénio de 96 %. 

A auscultação pulmonar é normal. A auscultação cardíaca não revela sopros ou galopes. O exame 

dos membros inferiores não revela alterações. 

 

Qual dos seguintes é o exame de diagnóstico mais apropriado a solicitar neste momento? 

 

(A) Eco-doppler venoso dos membros inferiores. 

(B) Hemograma com plaquetas. 

(C) Ionograma completo. 

(D) Raio-X torácico. 

(E) Não estão indicados quaisquer exames neste momento. 

 

RESPOSTA C 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Não aplicável 

  

2. Validação da afirmação certa. 

Primeiramente vamos sempre apontar para etiologias agudas, visto tratar-se de algo com “dois a 

três dias de evolução”. Pensando numa etiologia vascular, impõe-se necessariamente dois domínios 

onde esta podem recair: arterial ou venoso. 

- Relativamente a uma etiologia arterial, o Schwartz é bastante claro: “Nocturnal claf muscle 

spasms or night cramps are not indicative of arterial disease” (pág. 882) 

- Relativamente a uma etiologia venosa, o principal diagnóstico em mente seria uma 

trombose venosa, profunda ou superficial. Apesar disso, o diagnóstico de trombose bilateral 

(“dor nas pernas”) é raro. Para além disso, apesar de nos estádios iniciais o exame dos 

membros inferiores poder ser normal em determinados caso de TVP, a ausência total de 

estigmas de doença venosa crónica prévia (“não tem tido edema ou adormecimento das 

pernas”) é bastante infrequentemente. 

 

Posto isto parece-nos estar excluída a hipótese 1 – ecodoppler venoso dos membros inferiores. 

 

Por outro lado, as cãimbras musculares visto estarem relacionadas com distúrbios no processo de 

repolarização/despolarização da membrana muscular estão muitas vezes associadas a distúrbios 

iónicos. Ao associarmos isso com o facto esta ser uma doente polimedicada (incluindo um diurético 



 
 
 

 

de ansa – furosemida) e com pluripatologia, o equilíbrio hidro-eletrolítrico é facilmente abalável 

quer em virtude de possíveis efeitos secundários de medicação quer de descompensações das 

patologias de base da doente. Assim sendo, julgo que a resposta mais adequada será a (C) 

ionograma completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 107.Doenças Infeciosas 

 

Um homem de 37 anos de idade vem a uma consulta de rotina. Serologias recentes foram positivas 

para o HIV. O paciente nega perda de peso recente ou outras queixas. Teve herpes zoster há um 

ano. O exame físico não demonstra qualquer alteração. 

Os resultados do estudo analítico realizado na consulta anterior são os seguintes: 

 

Leucócitos                                                3500/mm3 

Neutrófilos, segmentados                       78% 

Neutrófilos, em banda                             5% 

Linfócitos                                                  14% 

Monócitos                                                 3% 

Perfil bioquímico                                      Normal 

Contagem de linfócitos T CD4+                 260/mm3 

Carga viral plásmica de VIH                   70 000 cópias/mL 

HBsAg                                                      Negativo 

Anti-HBs                                                   Positivo 

VDRL                                                        Negativo 

 

Decide iniciar-lhe terapêutica antirretrovírica. Qual das seguintes estratégias adicionais é a mais 

apropriada neste momento? 

 

A.    Aciclovir profilático. 

B.    Claritromicina profilática. 

C.   Trimetoprim-sulfametoxazole profilático. 

D.   Vacinação antipneumocócica. 

E.    Vacinação contra a hepatite B. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Infeção por VIH. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a D. HPIM 19ª ed. página 1251-1253. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A profilaxia de pneumonia por P. jiroveci com trimetoprim-sulfametoxazole só está indicada se LT 

CD4+ <200/mm3, a de micobacteriose atípica com claritromicina se LT CD4+ <50/mm3 e a de 

herpesvirus com aciclovir se alto risco de exposição ou episódios recorrentes. Todos os doentes com 

infecção por VIH e LT CD4+ <500/mm3 têm indicação para vacinação antipneumocócica. O doente 

em causa não tem indicação para vacinação contra a hepatite B dado apresentar perfil serológico 

com imunidade por contacto ou vacinal. 

  



 
 
 

 

Pergunta 108. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Um homem de 67 anos de idade vem a uma consulta no consultório do seu medico assistente 

devido a perda de peso de 10 kg nos últimos cinco meses. Nos últimos seis meses tem tido dor 

abdominal que irradia para o dorso, após as refeições. O doente tem história de consumo excessivo 

de álcool e é fumador. Não toma qualquer medicação. Ele aparenta estar doente e emagrecido. As 

auscultações cardíaca e pulmonar não revelam alterações. O abdómen é ligeiramente doloroso à 

palpação dos quadrantes superiores. O raio-X do tórax não revela alterações. O TC do abdómen está 

representado na imagem. 

 

 
  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

 

A. Angina intestinal. 

B. Cálculos biliares.   

C. Cancro gástrico.  

D. Pancreatite crónica.   

E. Úlcera péptica.     

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

O caso clínico descreve um doente do sexo masculino, com dor abdominal com irradiação dorsal e 

que agrava após as refeições e perda ponderal significativa nos últimos 5 meses.  Dos antecedentes 

pessoais destaca-se a presença de hábitos etanólicos e tabágicos. Na TC abdominal, observam-se 

calcificações pancreáticas. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A afirmação correta é a D. 

 

 

 



 
 
 

 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA – 

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed, pág.432, col.2, par.3, lin 1; par.4, lin.5: Chronic pancreatitis can be 

classified as nonobstructive or obstructive. The most common cause of the non- obstructive type is 

chronic alcoholism (70%) (…) The combined effect of smoking and alcohol is synergistic and 

contributes profoundly to the development and progression of the disease. 

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed, pág.433, col.1, par.2, lin 1: The pain of chronic pancreatitis is 

typically epigastric, often radiates to the back, is occasionally associated with nausea and vomiting, 

and may be partially relieved by sitting upright or leaning forward. The pain is often worse 15 to 30 

minutes after eating. 

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed, pág.433, col.2, par.6, lin 1. Tests of Structure: Findings that 

suggest chronic pancreatitis include ductal abnormalities (e.g., dilation, stones, duct irregularity), 

parenchymal abnormalities (e.g., calcification, inhomogeneity, atrophy), gland contour changes, and 

pseudocysts. 

2.2. Mini-texto explicativo 

A conjugação da sintomatologia com presença de fatores de risco como os hábitos tabágicos e 

alcoólicos e os achados imagiológicos (calcificações pancreáticas) tornam a pancreatite crónica o 

diagnóstico mais provável. As outras hipóteses, embora possam ser não são causas de calcificação 

pancreática. 

  

 

  



 
 
 

 

Pergunta 109. Doenças Infeciosas 

 

Uma mulher de 22 anos que foi tratada por si, há seis meses, por uma cistite, regressa à consulta por 

apresentar uma dor ligeira ao urinar, hematúria, febre com temperatura máxima de 39,2ºC, 

respiração profunda, tontura ao levantar da posição supina e um ligeiro desconforto no ângulo 

costovertebral posterior direito. Menciona que, ontem, enquanto estava a conversar com o 

namorado sentiu subitamente um “arrepio de frio” e adormeceu a meio da conversa. No episódio de 

há seis meses medicou-a com trimetoprim-sulfametoxazol para um primeiro episódio de cistite que 

ocorreu 24h após ter tido relações sexuais pela primeira vez. Três semanas após esse episódio 

iniciou novamente disúria, hematúria e piúria e tinha, nessa altura, uma urocultura positiva para 

Escherichia coli. Este episódio resolveu após um novo ciclo de antibioterapia com trimetoprim-

sulfametoxazol. Hoje apresenta-se com rubor facial, não sudorética. Os sinais vitais são temperatura 

37ºC, frequência cardíaca 120/min, frequência respiratória 29/min e profundas e pressão arterial 

66/40mmHg. Os resultados laboratoriais são os seguintes: 

  

Leucócitos                                                              17.500/mm3 

Neutrófilos, segmentados                          88% 

Neutrófilos, em banda                                2% 

Linfócitos                                                    8% 

  

Qual das seguintes é a causa mais provável para a pressão arterial diminuída da doente? 

  

A.    Débito urinário diminuído. 

B.    Depleção de volume secundária a desidratação. 

C.   Hiperventilação. 

D.   Produtos da lise dos neutrófilos. 

E. Resistência vascular periférica diminuída. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Sépsis. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a E. HPIM 19ª ed. páginas 1729-1730. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O quadro descrito configura a apresentação clínica de um caso de sépsis com provável ponto de 

partida em pielonefrite aguda. Os mecanismos subjacentes à hipotensão da sépsis são uma 

resistência vascular periférica diminuída associada a um débito cardíaco aumentado. 

  



 
 
 

 

Pergunta 110. Urologia 

Uma mulher de 23 anos de idade, primigesta de 8 semanas de gravidez, recorre ao serviço de 

urgência devido a dor ao urinar com aumento da frequência e sensação de urgência, desde que teve 

alta do hospital há dois dias. Ela estava a ser tratada por hipermese da gravidez e foi algaliada para 

obter colheita de urina, durante o internamento de três dias. Os sinais vitais, hoje, são temperatura 

38,0ºC, frequência cardíaca 92/min, frequência respiratória 16/min e pressão arterial 96/74mmHg. A 

doente parece desconfortável, mas não séptica. Os exames do tórax e abdómen não revelam 

alterações relevantes. Há dor ligeira à palpação suprapúbica. O exame pélvico não revela corrimento 

ou dor À mobilização cervical. A tira-teste urinária é positiva para leucócitos e nitritos. Aguarda o 

resultado da cultura de urina com antibiograma. 

Qual das seguintes é a farmacoterapia mais adequada neste momento? 

- 

A. Cetoconazol 

B. Doxiciclina 

C. Levofloxacina 

D. Nitrofurantoína 

E. Não medicar até os resultados da cultura e antibiograma serem conhecidos 

  

1. Identificação da chaveta clínica:  

Infecções do tracto urinário 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a C. European Association of urology Guidelines – secção Urological 

Infections: Catheter associated UTIs – pág 22 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de uma clínica típica de infeção urinária, e com tira-teste com leucocituria e nitrituria é 

altamente provável. As ITU’s na gravidez devem ser sempre tratatdas (ate mesmo as bacteriurias 

assintoamticas). O tratamento é antibioterapia. A paciente tem febre e mau estar. A Cistite aguda 

não dá febre pelo que há suspeita de possível afeção renal – possivel pielonefrite em início. 

O cetoconazol é um antifungico, não se enquadra no tratamento de ITU. Alem do mais, os “azois” 

orais são ocmprovadamente teratogénicos pelo que são contra-indicados durante toda a gravidez. 

A Doxiciciclina, alem de não ser um antibiótico preconizado como primeira linha para a ITU, está 

contra-indicado na gravidez pelo risco de discromia dentária. O seu uso na gravidez está não 

recomendado pelo infarmed. É considerado classe D pela FDA e pelo ministério da saúde 

Australiano. 

A Nitrofurantoína é um dos antibióticos de escolha como primeira linha nas ITU’s da grávida nos 

2º/3º trimestres. Deve no entanto ser evitada no 1º trimestre. 

 

 

Segundo as guidelines europeias de urologia estas devem ser medicadas com levofloxacina durante 

5 dias, que não está contra-indicada na mulher grávida. Nenhuma guideline de ginecologia 

recomenda o uso de Levofloxacina na gravidez, nem tão pouco como tratamento de primeira linha 

nas ITU. É classe C segundo a FDA e o seu perfil de segurança na gravidez não está bem estabelecido. 



 
 
 

 

O que está recomendado nas ITU, em particular na possível presença de pielonenfrite, é inciiar 

antibioterapia empírica, e assim que haja melhoria clínica (que se verifica em cerca de 48h 

habitualmente), poderá ser ponderado a passagem para antibiótico oral ajustando à sensibilidade do 

micro-organismo já tendo a cultura pronta.  Uma grávida com febre não deve esperar pela 

urocultura para inciar antibioterapia, há risco de sépsis!  

 

 

  



 
 
 

 

 

 

Pergunta 111. Ginecologia/Obstetrícia [Dismenorreia e dor pélvica crónica, relevância B] 

  

Uma mulher de 23 anos de idade recorre ao consultório médico devido a dor abdominal baixa que 

iniciou há oito meses. A dor localiza-se no quadrante inferior esquerdo, mas irradia para a direita e 

para o dorso. A dor agrava com a menstruação, movimentos intestinais e relações sexuais. Ela 

tentou vários analgésicos sem alívio significativo. O início dos sintomas coincidiu com o seu divórcio 

de um casamento marcado pela violência e da perda de emprego numa fábrica têxtil. Ela tem três 

filhos e apoio da segurança social. A história médica incluir laparotomia respiratória 18/min e 

pressão arterial 118/64 mm Hg. Ela tem 157cm de altura e pesa 56 kg; IMC 23kg/m2. O exame físico, 

incluindo o exame pélvico, não revela alterações relevantes. 

 

Qual dos seguintes é o mais apropriado considerar para se poder estabelecer o diagnóstico de dor 

pélvica crónica? 

 

(a)       Durar há seis meses ou mais? 

(b)       Estar presente em três ou mais períodos menstruais consecutivos. 

(c)        Estar presente em três ou mais dos últimos seis períodos menstruais. 

(d)       Limitar as suas atividades de vida diária. 

(e)       Ser de origem ginecológica. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de dor pélvica crónica 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: A (Durar há 6 meses ou mais). Beckman 8a edição, Cap 32, p279, 

“Introduction”: “The term chronic pelvic pain refers to noncyclic pelvic pain (not solely associated 

with menstruation) that lasts for 6 months or more)”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

A dor pélvica crónica é definida conforme citação acima; nenhum dos parâmetros referidos nas 

restantes alíneas é utilizado para o diagnóstico (e esta dor é frequentemente de origem não 

ginecológica). 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 112. PSIQUIATRIA 

  

Uma mulher de 43 anos de idade, professora num grande centro universitário, recorre ao CS por 

fadiga e dificuldade em concentrar-se. Tem dificuldade em adormecer à noite e dificuldade em 

completar tarefas. Queixa-se ainda de declínio da memória. A doente tem lido sobre PHDA no adulto 

e questiona-se se será esse o seu diagnóstico. A doente atingiu a categoria de professora catedrática 

na faculdade. Foi aluna de topo ao longo de todo o seu percurso educativo. Os antecedentes 

médicos incluem dependência de álcool com evicção total do consumo de bebidas alcoólicas nos 

últimos 15 anos, hipotiroidismo tratado com levotiroxina e um episódio de depressão enquanto 

estudava na faculdade. Atualmente mede 160cm de altura e pesa 52Kg; IMC 21KG/m2. Os sinais 

vitais são FC 78/min, FR 16/min, Pressão arterial 110/80mmHg. O exame físico não revela qualquer 

alteração. A doente aparente estar tensa e distraída. Os testes de cognição, atenção, concentração e 

memória são normais. 

 

Como parte do tratamento desta doente, qual das seguintes é a farmacoterapia mais apropriada? 

  

A. Buspirona 

B. Lítio 

C. Lorazepam 

D. Metilfenidato 

E. Paroxetina 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso sugestivo de Perturbação de Ansiedade, ainda que falte informação que nos permita fazer o 

diagnóstico bem como excluir outras hipóteses, nomeadamente uma PHDA ou uma Perturbação 

depressiva. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é E. (Paroxetina). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 8, p. 169, 

“Because GAD often requires lengthy treatment, for which benzodiazepines are unsuitable (see 

above), and is often comorbid with depression and other anxiety disorders, treatment guidelines 

usually recommend selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) as the initial choice (National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 2010).” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Considero que faltam muitas informações relevantes para chegarmos a um correto diagnóstico. 

Relativamente à “suspeita de PHDA”, este caso não nos permite fazer o diagnóstico tendo em conta 

que não sabemos há quanto tempo estão presentes as dificuldades de concentração. A única coisa 

que sabemos é que ela foi sempre muito bem sucedida (o que não é a favor de que os sintomas 

estivessem realmente presentes desde a infância – critério obrigatório). Por outro lado, não 

apresenta (aparentemente) alterações do humor (não referem se ela anda triste, desmotivada, sem 

tem tido perda de prazer no dia-a-dia), o que não nos leva a colocar esta hipótese. Relativamente à 

Perturbação de ansiedade, apesar de não ser um quadro claro, tem alguns sintomas sugestivos, 



 
 
 

 

nomeadamente insónia, distractibilidade, está tensa e com “declínio de memória” (que 

provavelmente se deve à desatenção e não verdadeiro défice de memória - testes de cognição, 

atenção, concentração e memória são normais). As benzodiazepinas podem ser uma opção (sempre 

num curto período), contudo esta doente tem história de dependência de álcool e, neste contexto, 

medicações com perfil aditivo não serão a melhor escolha. Como primeira linha para o tratamento 

da Ansiedade estão os SSRI (aqui neste caso, a Paroxetina). 

  



 
 
 

 

Pergunta 113. 

 

113. Um homem de 64 anos de idade recorre ao consultório médico para uma consulta de 

seguimento. Apresenta uma história de seis meses de desconforto epigástrico vago e intermitente 

que não tem sido aliviado por antiácidos e fármacos inibidores dos recetores H2. A endoscopia 

digestiva alta e a colonoscopia não revelaram alterações. Na última consulta, há três semanas, foi 

aconselhado a ingerir porções mais pequenas. Hoje refere: “O meu estômago ainda me incomoda. 

Comer porções mais pequenas não me ajudou.” Há um ano teve cefaleias intensas durante quatro 

meses. A avaliação nessa altura, incluindo uma RM cerebral, não revelaram alterações relevantes. 

Há dois anos realizou uma prova de esforço normal. O pai era médico e morreu há dois anos de 

cancro no cólon. Não tem hábitos tabágicos ou etílicos. Vive sozinho, é divorciado e tem dois filhos 

adultos. Mede 160 cm de altura e pesa 86kg; IMC 34 kg/m2. Os sinais vitais são temperaturas 37.0ºC, 

frequência cardíaca 86/min, frequência respiratória 18/min e pressão arterial 130/82 mm Hg. O 

exame abdominal revelou dor ligeira à palpação da área epigástrica. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado no diagnóstico deste doente? 

 

(a)    Cintigrafia para divertículo de Meckel. 

(b)    Determinação do antigénio carcinoma embrionário sérico. 

(c)     Determinação da protoporfirina sérica. 

(d)    TC abdominal. 

(e)    Não são necessários exames de imagem ou laboratoriais neste momento. 

  

  

1. Identificação da chaveta clínica 

Dispepsia Funcional e Síndrome do Intestino Irritável. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

 Alinha E. 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

Capitulo 54, p. 261 HPIM. – Náusea, Vómitos e Indigestão. 

“Nearly 25% of the populace has dyspepsia at least six times yearly, but only 10–20% present to 

clinicians. Functional dyspepsia, the cause of symptoms in >60% of dyspeptic patients, is defined as 

≥3 months of bothersome postprandial fullness, early satiety, or epigastric pain or burning with 

symptom onset at least 6 months before diagnosis in the absence of organic cause. Functional 

dyspepsia is subdivided into postprandial distress syndrome, characterized by meal-induced fullness, 

early satiety, and discomfort, and epigastric pain syndrome, which presents with epigastric burning 

pain unrelated to meals” 

2.2 Mini texto explicativo 

  

Doente com 64 anos, divorciado com falecimento recente de familiar com quadro típico de dispepsia 

funcional – longa duração dos sintomas, sem associação com a alimentação ou com a terapêutica – 

que já foi estudado e não foi possível evidenciar qualquer tipo de alteração. Aliado a todo este 



 
 
 

 

quadro surgem outras patologias funcionais, como cefaleia e agora dor abdominal (típico de um 

Sindrome do Intestino Irritável) sem qualquer evidência de patologia macroscópica. Neste doente 

poderia ser pedido um painel analítico básico para excluir sinais de gravidade de dor abdominal (por 

exemplo anemia) – contudo a resposta correcta será a E. Não é necessário mais qualquer exame. 

 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 114. Ginecologia/Obstetrícia [Contraceção, relevância A] 

  

Uma mulher de 23 anos de idade recorre ao consultório médico porque ela teve relações sexuais 

não protegidas na última noite e está preocupada com a possibilidade de estar grávida. O último 

período menstrual ocorreu há 18 dias. A menarca ocorreu aos 11 anos de idade. Os períodos 

menstruais ocorrem a intervalos regulares de 32 dias e duram 5 dias. Ela tem cólicas abdominais 

com o período que aliviam com paracetamol. Não toma outras medicações. É alérgica à penicilina. 

Os sinais vitais estão normais. O exame com espéculo do colo uterino revelou corrimento mucoso 

claro. O útero está retrovertido, não doloroso e normal em tamanho. O restante exame físico não 

revelou qualquer alteração relevante. 

  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais apropriado relativamente à preocupação da mulher em 

ficar gravida? 

  

(a)       Assegurar a mulher de que o risco de estar grávida é muito baixo. 

(b)       Colocar dispositivo intrauterino para prevenir a gravidez. 

(c)        Obter um teste de gravidez na urina. 

(d)       Prescrever contraceção oral de emergência. 

(e)       Recomendar duche vaginal com vinagre para prevenir a gravidez. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de desejo de contracepção de emergência 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: D (Prescrever contraceção oral de emergência). Beckman 8a edição, Cap 26, 

p237, “Emergency contraception”: “EC may be used to prevent pregnancy (...) more effective if taken 

within the first 24 hours after intercourse (...) progestin-only pill (...) ulipristal acetate (...). 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Esta mulher teve uma relação sexual não protegida recente e tem o desejo de evitar gravidez, pelo 

que tem indicação formal para prescrição de contracepção de emergência. Existe sempre um risco 

de gravidez após uma relação desprotegida, mas neste caso o risco é particularmente elevado por a 

mulher se encontrar previsivelmente em fase ovulatória (dia 18 em ciclo de 32 dias). As formulações 

orais (alínea D) são as mais convenientes para o desejo imediato de evitar engravidar. O dispositivo 

intrauterino (alínea B) é a outra formulação que pode ser utilizada com eficácia. No entanto, a sua 

aplicação e efeitos de contraceção de longo prazo poderão ser menos convenientes em 

determinadas circunstâncias. Por outro lado, a sua aplicação pressupõe a realização prévia de teste 

de gravidez, com resultado negativo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Pergunta 115. CIRURGIA VASCULAR 

 

Após uma corrida em estrada de 10 km, um homem de 25 anos de idade queixa-se de dores na 

perna direita. Ao exame físico tem pulsos arteriais simétricos em ambos os pés e perda de 

sensibilidade no primeiro espaço interósseo à direita. Tem dor à palpação sobre os músculos 

peroniais à direita e pé pendente à direita. 

O raio-X da extremidade inferior direita não revela alterações ósseas. 

 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado neste momento? 

 

(A) Bloqueio paravertebral com lidocaína a 1 %. 

(B) Imersão da perna direita em água gelada. 

(C) Medição da pressão intracompartimental na perna direita. 

(D) Repouso no leito, elevação da perna direita e analgésicos. 

(E) Uso de canadianas sem carga no pé direito. 

 

RESPOSTA C 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Isquémia aguda e crónica dos membros inferiores 

  

2. Validação da afirmação certa. 

Estamos perante a descrição clássica de uma síndrome do compartimento, uma complicação 

decorrente da reperfusão após isquémia prolongada. 

 

A fisiopatologia desta síndrome é simples: durante o período de isquémia (neste caso a corrida de 

10km) o endotélio é lesado, levando a fragilidades capilares e leak para o espaço intersticial. Com a 

reperfusão dos tecidos (neste caso, no fim da corrida), a entrada repentina em circulação de grande 

quantidade de volume num endotélio fragilizado aumenta o já referido leak. Ao associar isso com o 

facto de estarmos perante um compartimento fechado e não distensível como um compartimento 

muscular da perna, ocorrerá um progressivo aumento de pressão dentro desse mesmo 

compartimento. 

 

E aí o Schwartz explica-nos: “When the pressure inside the compartment exceeds the capillary 

perfusion pressure, nutrition flow ceases and progressive ischemia occurs, even in the presence of 

peripheral pulses.” (pág. 888). Tal é compatível com a descrição do caso: “pulsos arteriais simétricos 

em ambos os pés”. 

 

Por outro lado as alterações descritas (“perda de sensibilidade no primeiro espaço interósseo à 

direita” + “pé pendente”) são compatíveis com lesão do principal nervo presente no compartimento 

anterior da perna – o nervo peroneal profundo. 



 
 
 

 

Tal está também descrito no Schwartz: “The most commonly affected compartment is the anterior 

compartment in the leg. Numbness in the web space between the first and second toes is diagnostic 

due to compression of the deep peroneal nerve.” (pág. 888) 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 116. PEDIATRIA 

Uma menina de 6 meses de idade está a ser avaliada pela primeira vez no centro de saúde por causa 

do seu pequeno tamanho. No exame físico, ela encontra-se abaixo do P3 para o peso e no P50 para 

a estatura e para o perímetro cefálico. Nesta visita, o seu aporte calórico foi estimado como normal 

e a avaliação do seu desenvolvimento psicomotor foi normal. 

 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado para excluir uma causa orgânica de má 

evolução ponderal? 

A. Ecografia e estudo de radioisótopos renal 

B. Estudo cromossómico 

C. Exame físico completo 

D. Raio-X ao tórax 

E. TC cerebral 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Má progressão ponderal 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a C. NEP 8.ª ed pág 77 

Ver também: Lições de Pediatria 2017 pág 185-186 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Existem múltiplas causas para uma má progressão ponderal e habitualmente o diagnóstico é feito 

com base na história e no exame objectivo. Raramente se encontram alterações na investigação 

adicional se não houver alterações na avaliação inicial. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 117. Doenças Infeciosas 

 

É chamado a observar um homem de 65 anos de idade que se apresenta sudorético e dispneico. O 

doente está internado no hospital no pós-operatório de uma resseção anterior do reto por neoplasia 

cólica, há dois dias. Esteve sem sintomas até hoje. O doente tem história de hipertensão arterial e 

dislipidemia. É fumador há 40 anos (dois maços/dia). Está medicado com enalapril, hidroclorotiazida 

e sinvastatina. Ao exame físico observa-se um homem de biótipo brevilíneo, sudorético, cianosado e 

com sinais de dificuldade respiratória (tiragem intercostal e supraclavicular). O doente encontra-se 

em decúbito dorsal no leito, está vigil, mas desorientado e responde de forma incompreensível à 

chamada. Observam-se edemas dos membros inferiores e no dorso. Ele mede 171cm de altura e 

pesa 105kg; IMC 36kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 38,5ºC, frequência cardíaca 105/min, 

frequência respiratória 20/min e pressão arterial 72/40mmHg. A auscultação cardíaca revela sons 

ensurdecidos, mas sem sopros aparentes. A auscultação pulmonar revela crepitações dispersas e 

sibilos ocasionais. Os pulsos não são palpáveis porque o abdómen se encontra globoso e tenso. Qual 

das seguintes alternativas é o próximo passo mais apropriado à gestão deste doente? 

  

A.    Administrar imipenem de imediato. 

B.    Algaliar. 

C.   Iniciar dobutamina em perfusão. 

D.   Iniciar fluidoterapia. 

E.    Realizar TC toraco-abdominal. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Sépsis. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a D. HPIM 19ª ed. páginas 779, 1729-1730. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O quadro descrito configura a apresentação clínica de um caso de sépsis com provável ponto de 

partida abdominal, pelo que a primeira medida a adoptar é iniciar fluidoterapia de acordo com o 

peso e status do doente. 

  



 
 
 

 

Pergunta 118. Urologia 

Um homem de 47 anos de idade recorre à consulta pro apresentar dor perineal intermitente e 

poliúria nos últimos três meses. Não tem história de febre, disúria ou presença de sangue no 

ejaculado. 

Qual dos seguintes é o achado mais provável de encontrar no exame físico? 

- 

A. Corrimento uretral 

B. Epidídimo doloroso ao toque 

C. Hérnia inguinal 

D. Próstata dolorosa ao toque 

E. Varicocelo do hemi-escroto esquerdo 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Prostatite 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a D – Schwartzs Principles of Surgery 10Th Ed, Capítulo 40, página 1664 – 

secção Prostatitis – “Chronic prostatitis presents with continued lower urinary tract symptoms and 

pelvic pain” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de um caso de sintomatologia do baixo aparelho urinário (poliúria) associada a dor pélvica 

com algum tempo de evolução (3 meses) e sem sintomatologia aguda, nomeadamente febre ou 

disúria. Neste caso parece tratar-se de uma prostatite crónica, que se manifesta pelos características 

já mencionadas associadas a próstata dolorosa ao toque. 

 

  

  



 
 
 

 

 

Pergunta 119. MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

 

Um homem de 45 anos de idade, com história de consumo abusivo de álcool, é trazido ao serviço de 

urgência após perda de consciência da via pública. O doente está letárgico, mas despertável. Quando 

o doente se tenta levanta perde a consciência novamente. A frequência cardíaca é de 138/min e a 

pressão arterial de 60/30mmHg. O toque retal revela fezes pretas tipo carvão e são positivas para 

pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o passo mais apropriado na gestão deste doente? 

 

A. Administrar soro cristaloide com débito alto. 

B. Administrar dopamina.     

C. Administrar vasopressina.    

D. Solicitar lavagem nasogástrica com soro gelado.   

E. Realizar transfusão de sangue tipo O Rh-negativo.      

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Abordagem ao doente com hemorragia gastrointestinal. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a A. 

  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine 9.ª ed, capítulo 57, página 278, coluna 1, parágrafo 2, linha 

2: Clinically significant bleeding leads to postural changes in heart rate or blood pressure, 

tachycardia, and, finally, recumbent hypotension. In contrast, the hemoglobin does not fall 

immediately with acute GIB, due to proportionate reductions in plasma and red cell volumes (i.e., 

“people bleed whole blood”). Thus, hemoglobin may be normal or only minimally decreased at the 

initial presentation of a severe bleeding episode. As extravascular fluid enters the vascular space to 

restore volume, the hemoglobin falls, but this process may take up to 72 h. Transfusion is 

recommended when the hemoglobin drops below 7 g/dL. 

Cecil Essentials of Medicine 9th Ed. , capítulo 33, página 375, coluna 2, parágrafo 2, linha 1: “The 

goals of resuscitation are to restore the normal circulatory volume and to prevent complications from 

red blood cell loss, such as cardiac, pulmonary, renal, or neurologic consequences. Initially, at least 

two large-bore intravenous catheters are used to administer isotonic solutions (e.g., lactated Ringer’s 

solution, 0.9% NaCl), and blood products if indicated.” 

2.2. Mini texto explicativo 

Num doente com hemorragia gastrointestinal, como demonstrado pelo toque retal, e instabilidade 

hemodinâmica, o primeiro passo deve ser a ressuscitação hemodinâmica, inicialmente com fluidos. 



 
 
 

 

A transfusão de sangue é indicada apenas quando Hb< 7g/dL ou, em doente com comorbilidades, Hb 

<9 g/dL. Apenas se houver refratariedade à ressuscitação com fluidos são adotadas outras medidas, 

como o suporte adrenérgico. 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 120. Urologia 

Um motorista de autocarro de 55 anos vem à consulta de rotina anual. Menciona nictúria três a 

quatro vezes por noite; tirando isso refere estar de boa saúde. Toma aspirina diariamente. Dos 

antecedentes pessoais destaca-se uma apendicectomia e uma fractura do punho quando era jovem. 

Tem 180cm de altura e pesa 82kg. IMC 25kg/m2. Os sinais vitais são frequência cardíaca 70/min, 

frequência respiratória 18/min e pressão arterial 138/84mmHg. O exame físico revelou uma próstata 

simetricamente aumentada de tamanho. Não apresenta outras alterações ao exame físico. 

Qual dos seguintes exames complementares confirmará mais provavelmente o diagnóstcio? 

- 

A. Coloração de gram da urina 

B. Cultura de secreções prostáticas 

C. Determinação da concentração sérica de PSA (antigénio específico da próstata) 

D. Pielografia intravenosa 

E. Não há indicação para realização de exames complementares 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Hiperplasia benigna da próstata 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a E. Schwartzs Principles of Surgery 10Th Ed, Capítulo 40, página 1665 – 

secção Benign Prostatic Hyperplasia – “BPH is a clinical diagnosis describing urinary symptoms 

attributable to obstruction by the prostate” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Neste caso o doente apresenta sintomatologia do baixo aparelho urinário ligeira (noctúria isolada) e 

um toque rectal com próstata aumentada de volume, mas sem outras alterações. Neste sentido, não 

há lugar à realização de PSA uma vez que não há história familiar conhecida nem alterações 

suspeitas ao toque rectal e, além disso, o PSA é específico de órgão e não de doença. 

Em sentido literal, para confirmar o diagnóstico de hiperplasia benigna da próstata teria de haver 

uma análise histológica. Mas na prática não precisamos de mais exames complementares para 

confirmar o diagnóstico de sintomatologia do baixo aparelho urinário atribuível a HBP. 

  



 
 
 

 

Pergunta 121. Medicina 1 - Hematologia 

Uma mulher de 34 anos de idade foi internada no hospital por quadro de falta de ar e febre baixa 

com cerca de duas semanas de duração. Tem antecedentes de febre reumática aguda na infância. A 

avaliação clínica mostrou a presença de uma endocardite bacteriana subaguda e a doente iniciou 

penicilina por via endovenosa. 

O resultado do estudo laboratorial na altura foi o seguinte: 

Sangue 

Leucócitos    13 700/mm3 

Hematócrito   33% 

Plaquetas     254 000/mm3 

Os eletrólitos séricos e o perfil bioquímico hepático eram normais. A doente foi tratada com uma 

dose elevada de penicilina endovenosa e os seus sintomas desapareceram gradualmente. No 10º dia 

após o inicio do tratamento, a doente sentiu-se fraca. Está sem febre e apresenta coloração ictérica 

das escleróticas. Os resultados laboratoriais nesta altura são os seguintes: 

Sangue 

Leucócitos    8 200/mm3 

Hematócrito   22% 

Plaquetas     228 000/mm3 

Os eletrólitos séricos e o perfil bioquímico hepático são novamente normais exceto a bilirrubina 

sérica total ser de 3,4 mg/dL, com uma fração de indireta de 3,1 mg/dL. 

O passo mais apropriado para tomar de seguida é solicitar qual dos seguintes exames? 

(a)    Ecografia do quadrante superior direito. 

(b)    Teste da antiglobulina direta (Coombs). 

(c)     Teste da antiglobulina indireta (Coombs). 

(d)    Teste da fragilidade osmótica dos eritrócitos. 

(e)    Título do anticorpo sérico da hepatite C. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Anemia Hemolítica Aguda no contexto de exposição farmacológica recente 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Doente com exposição recente a um fármaco, com queda brusca do hematócrito, sem alteração das 

outras linhagens. Adicionalmente apresenta um perfil de hiperbilirubinémia à custa da fração não 

conjugada – poderá ser um caso de anemia hemolítica extravascular induzida por um mecanismo 

imunológico em resposta à exposição de penicilina - o teste indicado é o Coombs directo 

HPIM Cap. 129; P658 

“(2) When an antibody directed against a certain molecule (e.g., a drug) reacts with that molecule, 

red cells may get caught in the reaction, whereby they are damaged or destroyed. (…) In most cases, 

the Fc portion of the antibody will be recognized by the Fc receptor of macrophages, and this will 

trigger erythrophagocytosis. Thus, destruction of red cells will take place wherever macrophages are 

abundant, i.e., in the spleen, liver, or bone marrow; this is called extravascular hemolysis (…) The 

onset is often abrupt and can be dramatic. The hemoglobin level can drop, within days, to as low as 



 
 
 

 

4 g/dL; the massive red cell removal will produce jaundice; and sometimes the spleen is enlarged. 

When this triad is present, the suspicion of AIHA must be high. (…) The diagnostic test for AIHA is the 

direct antiglobulin test developed in 1945 by R. R. A. Coombs and known since by this name. The 

beauty of this test is that it detects directly the pathogenetic mediator of the disease, i.e., the 

presence of antibody on the red cells themselves. When the test is positive, it clinches the diagnosis; 

when it is negative, the diagnosis is unlikely. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 122. Ginecologia e Obstetricia 

 Um casal da sua consulta vem ao consultório para uma visita de seguimento e aconselhamento. Há 

duas semanas, a mulher teve um abortamento espontâneo Às 11 semanas de gestação. O cariótipo 

do feto abortado revelou cromossomopatia 45,X. O homem tem 46 anos de idade e a mulher tem 30 

anos de idade. Eles têm duas crianças com 2 e 4 anos de idade, que nasceram de gravidezes 

espontâneas e partos normais. Os registos revelam que ambos os elementos do casal são saudáveis 

e não tem história de doenças graves. Nenhum deles toma medicação. 

 

Ao aconselhá-los sobre o abortamento espontâneo, qual das recomendações a seguir é a mais 

apropriada? 

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A – Devido a este evento, a mulher tem risco aumentado de ter um feto subsequente com anomalia 

cromossómica 

B – É recomendado realizar o cariotipo de ambos os elementos do casal 

C- Este evento é aleatório e não tem risco de recorrência 

D- Este evento relaciona-se com a idade avançada da mãe 

E- Este evento relaciona-se com a idade avançada do pai. 

 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

C- Este evento é aleatório e não tem risco de recorrência 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

“The risk for Turner syndrome and triploidy does not change with maternal age” [The The 11–13+6 

weeks scan – Fetal Medicine Foundation] 

“Turner syndrome (monosomy X; XO) and XYY karyotypes impart a nominal risk of recurrence” 

[Beckmann capitulo 7, pag. 200] 

  

“Turner syndrome is usually due to loss of the paternal X chromosome and, consequently, the 

frequency of conception of 45,XO embryos, unlike that of trisomies, is unrelated to maternal age”  

[The The 11–13+6 weeks scan – Fetal Medicine Foundation] 

“Increasing paternal age, particularly after age 50 years, predisposes the fetus to an increase in gene 

mutations that can affect X-linked recessive and autosomal dominant disorders, such as 

neurofibromatosis, achondroplasia, Apert syndrome, and Marfan syndrome.” [Beckamnn cap. 7, 

pag. 200] 

  

  

2.2 Mini texto explicativo 

O S. Turner (45X) não tem relação com a idade materna, ao contrário da maioria das alterações 

crossómicas, nomeadamente as trissomias.  Tambem não há justificação para estudo do cariótipo 



 
 
 

 

dos pais, 45X é por perda do cromossoma X paterno, pelo que não se espera alteração nos cariótipos 

materno ou paterno. 

A idade paterna pode aumentar o risco de mutações cromossómicas, isto é, alterações estruturais  

(ligadas ao X ou autossómicas). Anomalias estruturais, não numéricas. Apesar da maioria das 

monossomias do X serem de origem paterna, a associação da idade paterna com as aneuploidaias 

não está, de todo, estabelecida, a evidencia é muito conflituosa neste aspeto, e há muito pouco 

descrito sobre o assunto, e ainda menos sobre o S. Turner. A somar a isto, este pai tem 46 anos, 

abaixo do cut-off dos 50 anos referido no Beckmann. 

  



 
 
 

 

Pergunta 123. PEDIATRIA 

Um lactente do sexo masculino de 2 meses de idade é trazido ao consultório para uma consulta de 

rotina de saúde infantil. Tem sido saudável até à data. A mãe refere que a irmã de 4 anos teve 

temperatura de 40,5ºC e um episódio de convulsão com duração superior a dois minutos após ter 

recebido as vacinas dos 2 meses. Ela não teve outros episódios de convulsões posteriormente e tem 

sido saudável até à data. Após rever o boletim individual de saúde da irmã verifica-se que nessa data 

ela recebeu  a vacina combinada pentavalente DTPaHibVIP (difteria-tétano-tosse convulsa -doença 

invasiva por Haemophilus influenzae do serotipo b-Poliomielite) e a VHB (hepatite B) 

 

Relativamente à vacinação deste lactente, nesta consulta dos 2 meses, qual das seguintes opções de 

administração é a mais apropriada? 

A. Gama globulina em conjunto com a administração das vacinas previstas por rotina no programa 

de vacinação 

B. Metade da dose das vacinas previstas no programa de vacinação 

C. Todas as vacinas previstas por rotina no programa de vacinação 

D. Todas as vacinas previstas por rotina no programa de vacinação com exceção da DTPa. 

E. Todas as vacinas previstas por rotina no programa de vacinação com excepção da Hib. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Programa Nacional de Vacinação – contraindicações e falsas contraindicações à vacinação 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a C. Programa Nacional de Vacinação 2017/ DGS pág 61 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A história familiar de reação adversa à vacina não é uma verdadeira contraindicação à vacinação de 

acordo com o programa. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 124. Doenças Infeciosas 

 

Um homem de 67 anos de idade recorre ao consultório médico para esclarecer dúvidas sobre a 

doença de Lyme. Ele diz: “Aminha mulher e eu reformámo-nos da agricultura há dois anos. Há cerca 

de 10 anos eu tive doença de Lyme. Estive muito doente. Tive febre e dores de cabeça violentas 

durante algum tempo antes de ser tratado e depois fiquei bem. No entanto, no último mês, 

encontrei três ou quatro carraças em mim que me pareciam ser carrças de gado. Eu não quero ter 

doença de Lyme outra vez. O que pode fazer para me ajudar?” O doente nega aparecimento recente 

de rash, febre, cefaleias ou artrite. Ele tem antecedentes de hipertensão arterial e 

hipercolesterolemia, para as quais está medicado com hidroclorotiazida e pravastatina. Os sinais 

vitais são temperatura 37,2ºC, frequência cardíaca 76/min, frequência respiratória 16/min e pressão 

arterial 138/88mmHg. O exame físico não mostra alterações de relevo. Qual dos seguintes é o 

próximo passo mais apropriado neste momento? 

  

A.    Prescrever ceftriaxone intravenosa. 

B.    Prescrever doxiciclina oral. 

C.   Realizar ELISA para Borrelia burgdorferi e, se positivo, imunoensaio por Western blot. 

D.   Realizar ELISA para Borrelia burgdorferi agora e repetir daqui a um mês. 

E. Tranquilizar o doente apenas. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Rickettsioses. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a E. HPIM 19ª ed. páginas 1151-1152. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Os testes serológicos não permitem a distinção entre infeção activa ou inactiva. Os doentes com 

episódio prévio podem manter serologias positivas durante vários anos. A realização/repetição dos 

testes serológicos apenas está indicada em doentes com uma probabilidade pré-teste intermédia a 

elevada de doença de Lyme, ou seja, evidência de eritema migrans, artrite ou outro sintoma 

sugestivo, não estando indicada em doentes assintomáticos ou com sintomas inespecíficos de 

mialgias, artralgias ou fadiga. Nesse contexto, está recomendada uma metodologia em dois passos, 

inicialmente com recurso a ELISA e posterior confirmação por Western blot dos casos positivos ou 

duvidosos. 

Dado que o doente não apresenta qualquer sintomatologia, não tem indicação para realização de 

testes serológicos ou tratamento. 

  



 
 
 

 

Pergunta 125. PEDIATRIA 

Uma menina de 8 anos de idade é trazida ao centro de saúde pela mãe porque está a chorar desde 

que urinou hoje. A mãe não viu qualquer vestígio de sangue na urina. A criança não se sentiu febril e 

comeu bem até esta manhã. Ontem à noite esteve numa festa onde passou várias horas numa 

piscina de plástico cheia de espuma. A criança não tem história prévia de patologia génito-urinária 

nem outras condições médicas exceto dores de estômago recorrentes que já foram avaliadas e não 

revelaram nada de anormal. O exame físico revela uma criança apirética, sem adenopatias, sem dor 

no ângulo costo-vertebral, sem dor suprapúbica e sem sangue nas cuecas. A área vulvar mostra 

ligeiro eritema. Não há sinais de puberdade. 

 

Qual das seguintes é a causa mais provável dos sintomas desta menina? 

A. Abuso sexual 

B. Cistite 

C. Desidratação 

D. Infeção bacteriana do trato urinário 

E. Uretrite 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Uretrite não infeciosa sugerida por disúria após contacto com substância irritante (banho de 

espuma) 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a E. UpToDate, Etiology and evaluation of dysuria in children and adolescents. 

(Last updated Jan 15, 2018) 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

História de disúria após contacto com irritante (várias horas em piscina com espuma) com eritema 

vulvar, sem outros sintomas sugestivos de ITU, é sugestiva de uretrite não infeciosa. 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 126. Ginecologia/Obstetrícia [Amenorreia e Hemorragia Uterina Anómala, relevância B] 

  

Uma mulher de 47 anos de idade, gesta 2, para 2, recorre ao consultório médico devido a história de 

menstruações abundantes e frequentes, com três meses de duração. Ela refere que lhe parece que 

menstrua a maioria dos dias do mês. A última hemorragia ocorreu há cinco dias atrás e necessitou 

de mudar o tampão higiénico a cada duas ou três horas. Ela foi submetida a laqueação tubar 

bilateral após a sua última gravidez há oito anos. A história médica é irrelevante e ela não toma 

qualquer medicação. A história familiar é relevante para histerectomia da mãe por um problema 

hemorrágico. Ela tem 162cm de altura e pesa 79kg; IMC é 30kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 

37.1ºC, frequência cardíaca 72/min, frequência respiratória 18/min e pressão arterial 134/80 mm 

Hg. O exame físico revela uma pequena quantidade de sangue vermelho-escuro no fundo do saco 

vaginal posterior. O colo uterino está fechado; não se observam lesões. O útero tem um tamanho 

normal, é firme e móvel; não se palpam massas anexiais. Os resultados do esfregaço Papanicolau, 

exame pélvico e mamografia realizadas há 10 meses não revelaram quaisquer alterações. 

Qual dos seguintes é o exame diagnóstico mais apropriado neste momento? 

(a)       Biópsia do endométrio. 

(b)       Determinação da concentração sérica de hormona folículo-estimulante. 

(c)        Ecografia abdominal. 

(d)       Medição do fator de von Willebrand. 

(e)       RM pélvica. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de hemorragia uterina anómala (em provável 

contexto de peri-menopausa) – aumento da frequência, duração e volume de perdas hemáticas. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correcta: B (Determinação da concentração sérica de hormona folículo-estimulante). 

Beckman 8a edição, Cap 39, p335, “Diagnosis of Abnormal Uterine Bleeding”: “Laboratory 

assessment for AUB should include (...) measurement of TSH levels”. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Esta mulher apresenta-se com um quadro de hemorragia uterina anómala de início há 3 meses. 

Perante a idade de 47 anos, e face à ausência de alterações relevantes ao exame objetivo e meios 

complementares recentes, a etiologia mais provável para esta hemorragia é a disovulação pelas 

alterações hormonais associadas à perimenopausa (que poderão encontrar-se sobrepostas a 

patologia de base, como adenomiose). Uma ecografia pélvica poderia ser útil na avaliação de 

eventual patologia anatómica de base (mas uma ecografia abdominal, conforme proposto na alínea 

C, não teria interesse). A determinação de uma FSH aumentada será concordante com o diagnóstico 

de perimenopausa. A realização de biopsia endometrial está reservada para os casos de hemorragia 

persistente em que exista suspeição de malignidade (muito embora alguns clínicos optem por 

realizá-la como parte da investigação inicial nesta faixa etária). A medição do fator de Von 

Willebrand não se justifica numa hemorragia com início tardio na vida reprodutiva. A RM pélvica é 

um exame complementar de diagnóstico com indicações específicas após determinação de uma 

etiologia anatómica, o que não é neste momento o caso. 



 
 
 

 

Pergunta 127. MÓDULO E ESPECIALIDADE: MEDICINA DIGESTIVA E HEPATO-BILIAR 

Um homem de 65 anos de idade, com hábitos alcoólicos ativos, tem tidos nos últimos anos uma 

cirrose compensada com ascite mínima. Nos últimos três meses desenvolve agravamento da ascite, 

de forma progressiva, não responsiva ao controlo da restrição de sódio ou farmacoterapia. 

Aspeto macroscópico – Turvo 

Densidade - 1,015 

Proteínas - 3,0 g/dl 

Contagem de células- 200/mm3 (predominantemente células epiteliais) 

  

O aumento do volume de ascite é mais provavelmente devido a qual dos seguintes? 

 

A. Cirrose hepática. 

B. Insuficiência cardíaca congestiva.   

C. Pancreatite crónica.  

D. Peritonite bacteriana espontânea.   

E. Síndrome nefrótico.     

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Diagnóstico diferencial de ascite. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A resposta correta é a C.  

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  

Harrison’s Principals of Medicine 19.ª ed, capítulo. 59, página 287, figura 59-3.  

Cecil Essentials of Medicine 9.ª ed, capítulo 43, página 462, coluna 2, parágrafo.1, linha 1: Diagnostic 

paracentesis should be considered in any patient with cirrhotic ascites who deteriorates clinically.  

The diagnosis of SBP is highly likely if a high concentration (>250 cells/mm3) of polymorphonuclear 

leukocytes (PMNs) is present in the ascitic fluid.  

 
2.2. Mini-texto explicativo 

Apesar não ser possível calcular o gradiente soro-ascítico, as proteínas do líquido ascítico fornecem 

informações importantes. A presença de proteínas 3,0 g/dl no líquido ascítico é sugestiva de 

exsudado. Embora as proteínas no líquido ascítico na insuficiência cardíaca sejam tipicamente > 

2.5mg/dl, líquido ascítico turvo e hábitos alcoólicos ativos apontam para a hipótese de pancreatite 

crónica. A peritonite bacteriana espontânea também é possível excluir, tendo em conta que o seu 

diagnóstico implica uma contagem de PMN no líquido ascítico > 250/uL.  

  



 
 
 

 

Pergunta 128 - ONCOLOGIA 

 

Um homem de 65 anos de idade é internado no hospital devido a perda ponderal de 9kgs e dor nas 

regiões lombar e epigástrica. Ele está ictérico, apresenta hepatomegália e vesícula biliar palpável não 

dolorosa. 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

A. Carcionma gástrico. 

B. Carcinoma pancreático. 

C. Colecistite crónica. 

D. Hepatite. 

E. Pâncreas anular. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de carcinoma do pâncreas: doente de 65 anos, com perda ponderal de 9kg, dor 

epigástrica e lombar, icterícia, hepatomegália e vesicula biliar palpável e não dolorosa (sinal de 

Courvoisier). 

  

2. Validação da afirmação certa. 

Apesar de qualquer uma das hipóteses poder cursar com dor epigástrica, a irradiação à região 

lombar, a icterícia, a perda ponderal e a vesícula biliar distendida e não dolorosa apontam para um 

quadro de neoplasia, provavelmente localizada na cabeça do pâncreas. 

  

Cecil: 

- (pg 599, clinical presentation): “Painless jaundice is a frequent presenting symptom and is caused 

by biliary obstruction. Epigastric pain radiating through to the back (...) should raise suspicion for 

pancreatic cancer. Constitutional symptoms include anorexia, unintentional weight loss, and 

malaise.” 

Harrison: 

- (pg 554, clinical presentation): “Obstructive jaundice occurs frequently when the cancer is located 

in the head of the pancreas. This may be accompanied by symptoms of abdominal discomfort, 

pruritus, lethargy, and weight loss. Less common presenting features include epigastric pain, 

backache, ...” 

- (pg 555, physical signs): “Patients can present with jaundice and cachexia, and scratch marks may 

be present. Of patients with operable tumors, 25% have a palpable gallbladder (Courvoisier’s sign). 

Physical signs related to the development of distant metastases include hepatomegaly, ascites, left 

supraclavicular lymphadenopathy (Virchow’s node), and periumbilical nodules (Sister Mary Joseph’s 

nodes).” 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 129.PNEUMOLOGIA 

  

Um homem de 28 anos de idade é trazido ao serviço de urgência após ter sido atropelado por um 

autocarro. Ao exame físico o doente está imobilizado em plano duro e queixa-se de dor no tórax. O 

pulso radial é quase impalpável e com uma frequência de 140/min. Observa-se desvio da traqueia 

para a direita. As veias do pescoço estão distendidas e os sons respiratórios estão diminuídos à 

esquerda. Não há aparente trauma da cabeça ou pescoço. 

Qual dos seguintes é a intervenção inicial mais apropriada? 

A.      Aplicar manga de pressão antichoque pneumática. 

B.      Intubar o doente 

C.      Realizar uma toracostomia com agulha 

D.      Realizar pericardiocentese 

E.       Requisitar raio-X do tórax 

  

  

Identificação da chaveta clínica: 

Doenças da pleura/pneumotórax 

 

2. Validação da afirmação certa. 

Realizar uma toracostomia com agulha 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrisons 19th capítulo 317, página 1719 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de um caso de um doente com Pneumotórax Hipertensivo, com sinais de choque (pulso 

quase impalpável e FC 140/min; a clínica indica-nos um aumento de pressão intratorácica, com 

diminuição do retorno venoso (veias do pescoço distendidas), e portanto, diminuição do débito 

cardíaco. Este caso é uma Emergência médica, pelo que o que está indicado é a realização de uma 

toracostomia com agulha para drenagem do ar até ser possível colocação de dreno torácico. Neste 

caso, com alta suspeita de pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico, NÃO se deve aguardar 

pelo raio-X tórax para confirmação do diagnóstico. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 130. Urologia 

Um homem de 52 anos de idade vem à consulta e diz “Continuo a perder pequenas quantidades de 

urina intermitentemente durante o dia, mas não consigo antecipar quando vai acontecer”. 

Menciona que tem tido este problema nos últimos três meses. Aparenta estar ansioso. A medicação 

actual inclui diltiazem. A pressão arterial de hoje é de 160/90mmHg. O exame físico é normal com 

excepção do toque rectal em que a próstata se encontra aumentada. A concentração sérica de 

antigénio específico da próstata (PSA) é de 32ng/ml (N<4.0ng/ml). 

Qual dos seguintes é o passo mais adequado? 

- 

A. Biópsia prostática transretal ecoguiada 

B. Cintigrafia óssea 

C. Confirmar com teste de fosfatase ácida sérica 

D. Manter vigilância e repetir o PSA em seis meses 

E. Prova terapêutica com dietilbisterol 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Cancro da próstata 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a A. Schwartzs Principles of Surgery 10Th Ed, Capítulo 40, página 1657 – 

secção Prostate Cancer – “Men with abnormal digital rectal exams or PSA elevation have an 

indication for prostate biopsy to determine the presence of the disease.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Trata-se de um doente com perdas involuntárias de urina sem outra sintomatologia acompanhante 

e com aumento do volume prostático, com achado de PSA elevado. Segundo a bibliografia, deverá 

ser feita biópsia transrectal ecoguiada a todos os doentes com alterações ao toque rectal ou PSA 

elevado. Os restantes exames visados fazem parte do estadiamento e follow-up, não tendo lugar no 

diagnóstico. Em relação à prova terapêutica, perante o achado de PSA elevado o prioritário será 

excluir doença neoplásica. Apesar de haver outras doenças que cursam com o aumento do PSA (p.ex 

prostatite), uma vez que é específico de órgão e não de doença, dada a ausência de sintomatologia 

que nos levante essas hipóteses de diagnóstico, devemos fazer biópsia. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 131. PEDIATRIA 

Um lactente de 6 meses de idade sob aleitamento materno desde o nascimento é trazido ao seu 

consultório para uma consulta de rotina. Esteve sob aleitamento materno exclusivo até há duas 

semanas, altura em que iniciou diversificação alimentar com papa de cereais. A mãe pretende 

introduzir legumes e frutas na dieta durante o próximo mês. O lactente encontra-se com bom estado 

geral e apresenta um desenvolvimento psicomotor normal. Você recomenda continuar a fazer leite 

materno e introduzir alimentos sólidos.  

Adicionalmente, qual dos seguintes suplementos é o mais aconselhável recomendar à mãe para que 

inicie ao seu filho? 

A. Ácido linoleico. 

B. Cálcio. 

C. Ferro. 

D. Vitamina C. 

E. Zinco. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Diversificação alimentar 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a C. NEP 8.ªed pag 120 

Ver também: Alimentação e nutrição do lactente (2012) – Comissão de Nutrição da Sociedade 

Portuguesa de Pediatria; Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition (2017) 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

O leite humano é pobre em ferro e apenas uma pequena percentagem do ferro presente é absorvida 

pelo lactente. Assim, nos lactentes de termo sob aleitamento materno exclusivo, após os 4 meses de 

idade as reservas de ferro começam a escassear e, a não ser que sejam fornecidas fontes exógenas 

de ferro, existe o risco de anemia ferropénica.  

 

  



 
 
 

 

Pergunta 132. MEDICINA – ENDOCRINOLOGIA – OSTEOPOROSE – RELEVANCIA A 

 

Uma mulher de 66 anos de idade regressa ao consultório médico para seguimento após realização 

de densitometria que revelou diminuição da densidade mineral óssea na coluna vertebral e em 

ambas as ancas (>2,5 DP abaixo do normal). Tem uma imagem sugestiva de fratura vertebral de L5. 

A história médica inclui hipertensão arterial, úlcera péptica e cólica biliar. Realizou histerectomia 

com ooforectomia bilateral há 15 anos. Está medicada com hidroclorotiazida, ramipril, esomeprazol, 

cálcio e vitamina D diariamente. Toma diariamente estrogénios como terapêutica hormonal de 

substituição. Não tem hábitos tabágicos ou alcoólicos. Ela tem 168 cm de altura e pesa 65 Kg. IMC 23 

Kg/m2. Os sinais vitais são temperatura 37ºC, FC 70/min, FR 15/min e PA 135/88mmHg. O exame 

físico não revela anomais excepto ligeira dor à percussão de vértebras lombares. Os resultados dos 

exames laboratoriais são: 

Anion gap 11; Calcio 8,5 mg/dL; ureia 10 mg/dL, creatinine 0,8 mg/dL; Fosforo 3,5 mg/dL; Albumina 

4,5 g/dL; Hemoglobina 13 g/dL; Proteínas na urina – vestígios. 

O Rx da coluna lombo-sagrada revela fratura de compressão de L5. 

Qual das seguintes farmacoterapias é a mais adequada? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Alendronato 

B. Fluor 

C. Fosforo 

D. Progesterona 

E. Raloxifeno 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clinico de Osteoporose (> 2,5 DP abaixo do normal), já com história de fratura patológica. 

  

  

2. Validação da afirmação certa. 

A Alinea certa é a A (Alendronato). 

Harrisons Endocrinology (4th ed), cap 35 Osteoporose. Pag 496 Bifosfonatos. 

  



 
 
 

 

Pergunta 133. PEDIATRIA 

Está a avaliar um lactente com 6 semanas de vida na consulta de rotina. A gravidez foi complicada 

por pouco ganho ponderal materno. A mãe tinha 16 anos e pesava 44kg na altura da conceção. O 

ganho total de peso durante a gravidez foi de 5.4kg. A mãe fumou 2 maços de cigarros por dia 

durante a gravidez. Teve descolamento da placenta às 37 semanas de gestação. O recém-nascido 

nasceu por cesariana emergente às 40 semanas devido a hemorragia vaginal e bradicardia fetal 

prolongada (mais do que 10 minutos) a 50/min antes de nascer. O índice de Apgar foi de 1/5/7 ao 

1º, 5º e 10º minutos. O recém-nascido precisou de reanimação cardiopulmonar e internamento em 

unidade de cuidados intensivos neonatais durante três semanas. Teve convulsões nas 24 horas após 

o nascimento e lesão de múltiplos órgãos. O lactente pesava 1899g ao nascimento e ganhou 226g 

desde a alta hospitalar. Hoje, os exames físicos e neurológicos são normais. 

Tendo em conta o prognóstico desta criança, qual dos seguintes é o conselho mais adequado para a 

mãe?  

A. “Desde que a sua criança não receba a vacina da tosse convulsa e não tenha mais 

convulsões, ele vai ficar bem”. 

B. “Esta criança vai provavelmente ser sempre pequena, por isso não se preocupe em 

alimentá-lo em excesso”. 

C. “Necessitamos de seguir o seu filho com muito cuidado para observar as sequelas 

respiratórias e cardíacas consequentes das difíceis primeiras 3 semanas de vida”. 

D. “Tudo parece bem e o bebé deve ser normal”. 

E. “Vai ser necessário ter um seguimento apertado para determinar se ele tem alguma 

incapacidade permanente”.  

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Recém-nascido de alto risco com múltiplos factores de risco: maternos (idade materna, baixo peso 

na altura da concepção, baixo ganho de peso gestacional, tabagismo), descolamento da placenta, 

cesariana emergente, bradicardia fetal prolongada, índice Apgar <4 no 1.º min, necessidade de 

reanimação cardiopulmonar, baixo peso ao nascer, convulsões no período neonatal 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a E. NTP 20.ª ed pág 793 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

Os recém-nascidos de risco devem ter um seguimento apertado após a alta de forma a que 

quaisquer alterações do neurodesenvolvimento sejam detectadas o mais cedo possível e se possa 

intervir atempadamente para melhorar os outcomes. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 134. PEDIATRIA 

Um menino de 6 anos de idade é trazido ao consultório médico pela mãe devido ao nível sanguíneo 

de chumbo de 60 μg/dL (N≤ 10 μg/dL) encontrado num estudo de contaminantes de águas na sua 

comunidade. A mãe diz: «O professor dele disse-me que ele não se tem comportado normalmente 

na escola. Ele não presta atenção e tem tido mais problemas com os trabalhos de casa do que o 

habitual. Eu notei também que, ultimamente, ele está trapalhão e tem comido pouco no ultimo 

mês.» Os sinais vitais são temperatura 37.0ºC, frequência cardíaca 72/min, frequência respiratória 

18/min e pressão arterial 86/44 mm Hg. A mãe questiona: «Ele terá danos permanentes como 

consequência disto?» 

Qual das seguintes é a resposta mais apropriada a esta mãe?  

A. “A maioria das crianças recupera sem complicações óbvias, mas há uma probabilidade do 

seu filho ter problemas de aprendizagem no futuro”. 

B. “Com o tratamento adequado ele vai recuperar completamente”. 

C. “É demasiado cedo para saber; ele tem de ser avaliado mais frequentemente nos próximos 

seis meses para eu responder a essa questão”. 

D. “Há uma grande probabilidade de os problemas de aprendizagem piorarem e de ele 

necessitar de aulas de educação especial na escola”. 

E. “Vamos começar o tratamento agora e preocuparmo-nos com futuras complicações mais 

tarde”. 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Intoxicação por chumbo associada a exposição crónica 

 

2. Validação da afirmação certa. 

No NTP 20.ª ed, capítulo 721, são referidos estudos que mostram alguma melhoria cognitiva com o 

tratamento intensivo da intoxicação por chumbo e redução dos níveis sanguíneos durante 6 meses, 

sendo a melhoria comportamental menos clara. Por outro lado, o mesmo capítulo refere que os 

efeitos cognitivos e comportamentais da intoxicação por chumbo podem ser irreversíveis. Estas 

crianças beneficiam de intervenção cognitiva e comportamental e de seguimento apertado para 

identificação precoce de atrasos do desenvolvimento. Assim, a hipótese C parece ser a mais correta. 

Ao fim de 6 meses poderá ser possível identificar uma melhoria laboratorial e, caso existam 

melhorias clínicas, fazer uma melhor previsão do prognóstico; ainda assim, provavelmente 

necessitará de seguimento do seu desenvolvimento psicomotor durante mais tempo para avaliação 

de eventuais danos permanentes. 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 135. Ginecologia/Obstetrícia [Cuidados pré-concecionais, relevância B] 

                                 

Uma mulher de 32 anos de idade recorre ao consultório médico acompanhada do seu filho de 2 

anos, que tem espinha bífida. A mãe diz que gostaria de ter outra criança mas está preocupada que 

um próximo filho tenha espinha bífida. Ela está a tornar presentemente, um complexo 

multivitamínico que inclui 400 microgramas de ácido fólico. É saudável e não toma outras 

medicações. 

 

Você aconselha-a que para minimizar o risco de ter uma segunda criança com espinha bífida ela tem 

de fazer qual dos seguintes? 

 

(a) aumentar o aporte dietético de comidas ricas em ácido fólico durante o período pré concecional 

e durante o primeiro trimestre. 

(b) continuar a fazer o regime vitamínico atual durante o período pré-concecional e durante o 

primeiro trimestre 

(c) Tomar dois multivitamínicos diariamente durante o período pré-concecional e durante o primeiro 

trimestre 

(d) Tomar suplemento de ácido fólico anticoncecional logo que fique grávida. 

(e ) Tomar suplemento de ácido fólico durante o período pré-concecional e durante o primeiro 

trimestre 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Caso clínico de prevenção peri-concecional de defeitos do tubo 

neural 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alínea mais correta: E (Tomar suplemento de ácido fólico durante o período pré concecional e 

durante o primeiro trimestre). Beckman 8a edição, Cap 6, p57, “Preconceptional counseling and 

care”: “Women who have had a prior NTD-affected pregnancy (...) should consume 4 mg of folic acid 

per day in the periconception period (this amount can be achieved by adding a separate supplement 

(...))” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Os defeitos do tubo neural são um grupo de doenças multifatoriais e o risco de recorrência 

encontra-se aumentado nas famílias com elementos afetados, particularmente se em primeiro grau. 

Ao contrário da população em geral, em que se encontra recomendada a suplementação de 400 

microgramas de ácido fólico realizada por esta mulher, nos grupos de risco está recomendada uma 

suplementação 10 vezes superior. Dado que a neurogénese é um processo muito precoce no 

desenvolvimento embrionário, é crucial que esta seja iniciada no período pré-concecional, pelo que 

a alínea correta é a E. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 136. MEDICINA – ENDOCRINOLOGIA – HIPERCALCEMIA  - RELEVÂNCIA B 

 

Uma mulher de 55 anos de idade recorre ao consultório médico para uma consulta de rotina. Ela diz 

que se tem sentido saudável no último ano, excetuando obstipação crónica. Há dois anos teve um 

episódio de litíase renal. Ela tem 155 cm de altura e pesa 68 Kg. IMC 28 Kg/m2. Os sinais vitais são TT 

37ºC, FC 82/min, FR 18/min e PA 144/92 mmHg. O exame físico revela hiporreflexia simétrica 

bilateralmente. Uma mamografia de rastreio não revela alterações. A densitometria óssea revela 

osteoporose ligeira. O ECG revela encurtamento do intervalo QT. 

Qual das seguintes é a melhor explicação para a condição física da doente? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Aumento do ácido urico 

B. Aumento do cálcio sérico 

C. Aumento da glicose sérica 

D. Diminuição do estrogénio sérico 

E. Diminuição da T3 sérica 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Este é um caso clínico de hipercalcemia. Temos vários sintomas que nos apontam para isso: 

obstipação, história de litíase renal, hiporreflexia, osteoporose, encurtamento do intervalo QT. 

  

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correcta é a B (aumento do cálcio sérico). 

Harrisons Endocrinology (4th ed), cap 33 – Hipercalcemia. Pg 442 

  



 
 
 

 

Pergunta 137. Urologia 

Um homem caucasiano de 76 anos de idade foi internado no hospital, ontem, porque estava 

perturbado e confuso. Ele foi casado durante 58 anos e a sua mulher morreu subitamente essa 

manhã. À chegada, o doente foi sedado com haloperidol. Os sinais vitais eram temperatura 37.1ºC, 

frequência cardíaca 76/min, frequência respiratória 12/min e pressão arterial 150/76mmHg. Ele 

mede 173cm de altura e pesa 100kg. IMC 33kg/m2. O exame físico era normal excepto próstata 

aumentada e pequena quantidade de fezes no reto. Não se encontraram sinais de focalização no 

exame neurológico sumário. O electrocardiograma e o raio-X do tórax são normais. Hoje, o paciente 

está a deambular no seu quarto e deseja regressar a casa. O seu pijama está sujo de urina. Durante a 

conversa com o doente, este corre para a casa de banho; o fluxo de urina é lento e intermitente e, 

apesar da urgência, emite um pequeno volume de urina. 

Qual dos seguintes é a causa mais provável dos sintomas urinários deste homem? 

- 

A. Bexiga espástica instável 

B. Demência 

C. Fecaloma 

D. Obstrução prostática 

E. Tónus esfincteriano inadequado 

  

1. Identificação da chaveta clínica: HBP 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a D. Schwartzs Principles of Surgery 10Th Ed, Capítulo 40, página 1665 – 

secção Benign Prostatic Hyperplasia. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O caso descreve um doente com sintomatologia do baixo aparelho urinário (incontinência de 

urgência, polaquiúria, jacto fraco e interrompido) com aumento do volume da próstata, 

configurando uma HBP. O episódio de confusão incial parece estar relacionado com a perda recente 

da esposa, não parecendo configurar um caso de demêcia. 

  



 
 
 

 

 

Pergunta 138. Medicina I - Hematologia 

 

Um homem de 65 anos de idade está internado no hospital por tormboembolismo pulmonar para  

qual está a ser tratado com heparina endovenosa. Ao terceio dia de hospitalização, ele queixa-se de 

dor na anca e região inguinal esquerda. O exame físico é normal. O hemograma revela descida de 

hemoglobina de 12.1 g/dL para 7.2g/dL. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é negativa e não há 

evidência de hematúria. 

 

 

A. Raio-X simples de anca e pelvis 

B. TC abdomino-pelvica 

C. Testar a presença de anticorpos anti heparina 

D. Teste de coombs directo 

E. Teste de coombs indirecto 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Homem com queda abrupta de valor de hemoglobina, com quadro álgico associado, tendo elevado 

risco hemorrágico por perfusão de heparina concomitante. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

B. TC abdomino-pélvica. 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, capítulo 143 – Antiplatelets, Anticoagulant and Fibrinolytic 

drugs; “Anticoagulantes, Side Effects, Bleeding” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

Perante uma descida tão acentuada da hemoglobina, com dor no flanco e região da anca, torna-se 

imperativo excluir um hematoma retroperitonal ou intra-abdominal em doente com elevado risco 

hemorrágico. 

  

 

  



 
 
 

 

Pergunta 139. PEDIATRIA 

Uma lactente de 3 meses de idade com síndrome de Down é trazida à consulta pela sua mãe de 36 

anos com uma história de cinco dias de evolução de vómitos de leite logo após a sua ingestão. O 

aleitamento é feito com uma fórmula de soja. A lactente nasceu de parto eutócico espontâneo às 37 

semanas de gestação. Neste momento, a altura está no P25 e o peso e o perímetro cefálico estão no 

P50. É a filha única de mãe solteira, mas esta tem um bom apoio familiar. A lactente pesa 

atualmente 5900g e há dois meses tinha 5300g. Os sinais vitais são temperatura de 36,7ºC, FC 

120bpm e frequência respiratória 28/min. 

Os achados no exame físico são compatíveis com síndrome de Down, sem outras alterações. 

Qual dos seguintes é o estudo mais adequado para o diagnóstico? 

A. Endoscopia Digestiva Alta 

B. Ingestão de Papa Baritada 

C. Manometria e pHmetria esofágica 

D. TC abdominal 

E. Não são necessários estudos 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Vómitos em lactente 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A lactente em causa tem Síndrome de Down; para avaliação do seu crescimento, devem ser 

utilizadas as curvas de crescimento adaptadas para esta doença uma vez que são habitualmente 

crianças mais pequenas que os seus pares e têm um padrão de crescimento diferente. Para esta 

lactente, o peso de 5900g com 1 mês corresponderia a um peso >P95 e 5300g aos 3 meses a um 

peso no P90-95. O aumento ponderal nestes 2 meses parece ser pequeno (cerca de 10g/d; ganho 

habitual em lactentes normais até aos 3 meses: 20-40g/d, sendo este ganho diário um pouco inferior 

nos lactentes com S. Down); contudo, tem uma história de vómitos nos últimos cinco dias que se 

pode associar a uma perda de peso aguda que mascare um ganho de peso adequado até ao início 

deste quadro. 

As causas mais prováveis para um quadro de vómitos sem qualquer outra sintomatologia, após a 

ingestão alimentar, aos 3 meses são DRGE ou enterocolite induzida por alimentos (as restantes 

causas de vómitos nesta idade – estenose hipertrófica do piloro, insuficiência suprarrenal, 

malrotação intestinal com volto e D. Hirschprung manifestam-se habitualmente mais cedo, no 

período neonatal, é raro o diagnóstico ser tardio numa criança vigiada regularmente por médico). 

Todos os lactentes até aos 12 meses têm propensão para algum grau de refluxo gastroesofágico, 

mas as crianças com S. Down têm ainda maior predisposição para DRGE. Se esta bebé tiver sido 

sempre alimentada com fórmula de soja (não há referência a quando começou), é pouco provável 

que só agora apresente vómitos por intolerância. Para diagnóstico clínico de DRGE seria útil 

perguntar se esta bebé sempre foi bolçadora, se estes “vómitos” são verdadeiros vómitos ou 

bolçado e se realmente só começaram há 5 dias. Para avaliação da DRGE, podem ser utilizados 

vários ECDs: a manometria e pHmetria esofágica é utilizada sobretudo quando existem sintomas de 

apneia, bradicardia, tosse ou dessaturação associados a uma história sugestiva de DRGE para avaliar 

se há correlação com os episódios de refluxo; o trânsito intestinal com papa baritada não faz parte 



 
 
 

 

do estudo de rotina de DRGE mas pode ser útil nos casos de má progressão ponderal para excluir 

malformações anatómicas; a endoscopia habitualmente é utilizada nas crianças que não respondem 

ao tratamento empírico com IBP ou nas suspeitas de intolerância alimentar que se mantêm 

sintomáticas após evicção do alimento em causa ou para avaliar malformações anatómicas. 

Assim, nesta lactente seria correcto optar por não fazer qualquer estudo. A maioria dos lactentes 

com DRGE melhora apenas com medidas conservadoras, pelo que se poderiam fazer algumas 

recomendações em relação a alimentá-la numa posição mais sentada, mantê-la sentada ou ao colo 

durante mais tempo após a alimentação e elevar a cabeceira da cama quando deitada. Poderia 

também ser feita uma alteração da fórmula para uma extensamente hidrolisada (uma vez que 

existem muitas vezes intolerâncias cruzadas com soja e leite de vaca) e/ou uma fórmula anti-refluxo 

(espessada). Deveria também ser feito um seguimento mais apertado da evolução ponderal para 

perceber se de facto esta lactente apresenta uma má progressão ponderal (avaliar ganho de 

peso/semana, cruzamento de percentis, impacto no crescimento estatural e perímetro cefálico, 

presença de outros sintomas). 

A resposta mais correta seria a E. NEP 8.ªed pág 472, 480 e 481 e UpToDate Approach to the infant 

or child with nausea and vomiting (last updated: Jun 07, 2018) e Gastroesophageal reflux in infants 

(last updated: Sep 04 2018) 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 140. PEDIATRIA 

Um RN com 10 dias de vida, em aleitamento materno, é trazido à consulta porque a sua mãe notou 

que “ele parece amarelo”. Tem-se alimentado bem, precisa de trocar a fralda oito a dez vezes por 

dia por esta estar molhada e duas a três vezes por dejeções. Uma revisão da história do seu 

nascimento mostra que não havia incompatibilidade AB0 ou Rh e o Coombs direto tinha sido 

negativo. Ao exame físico o lactente está alerta e ictérico. Os resultados laboratoriais mostram uma 

concentração de bilirrubina sérica indireta de 10mg/dL e de bilirrubina sérica direta de 1,3mg/dL. 

Qual dos seguintes é o passo mais adequado realizar nesta altura? 

A. Admitir no hospital para fototerapia e obter determinações seriadas de bilirrubina sérica. 

B. Iniciar o estudo de causas de icterícia obstrutiva 

C. Pedir determinação sérica das enzimas hepáticas 

D. Pedir doseamento dos títulos de anticorpos do grupo TORCH 

E. Reavaliar dentro de quatro ou cinco dias 

 

1. Identificação da chaveta clínica: 

Parece ser uma icterícia do leite materno porque: aparecimento ou persistência (não é claro na 

vinheta) aos 10 dias de vida, aleitamento materno exclusivo, sem história de hemólise, sem 

alterações no exame físico que sugiram doença, aparentemente a comer bem (não temos indicação 

de evolução ponderal, apenas da impressão da mãe, número de micções e dejeções), 

hiperbilirrubinemia não-conjugada. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta certa é a E. NEP 8.ª ed pág 250 

Ver também: Lições de Pediatria (2017) pág 142 

 

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A icterícia do leite materno deve ser distinguida da icterícia da amamentação que se deve a 

dificuldade alimentar do recém-nascido e se manifesta com agravamento da icterícia fisiológica, em 

vez de persistência, tendo maior risco de hiperbilirrubinemia, pelo que se justifica a reavaliação em 

poucos dias. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 141. Ortopedia 

- Uma adolescente de 17 anos de idade é trazida ao serviço de urgência pela sua mãe 30 minutos 

após uma lesão do tornozelo direito durante um jogo de futebol na escola. A doente refere que 

torceu o tornozelo numa tentativa de mudar de direcção enquanto corria. Refere dor no tornozelo 

que classifica com 6 pontos numa escala de 10 pontos. Ela está capaz de andar, mas coxeia. Não tem 

história relevante de doenças e não toma qualquer medicação. Os sinais vitais são normais. O exame 

físico revela edema, dor e equimose adjacente ao maléolo lateral do tornozelo direito. A palpação 

óssea não desperta dor e há instabilidade articular mínima. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Aplicação de gelo local 

B. Confortar o doente 

C. Imobilização com gesso 

D. Injecção de hidrocortisona 

E. Solicitar raio-x do tornozelo direito 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

CASO CLÍNICO DE ENTORSE DO TORNOZELO 

Resposta correcta é a A. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na bibliografia recomendada não existe referência suficiente para responder a esta questão. 

No entanto, uma referência muitas vezes usada pela Ortopedia é o Orthobullets. Por onde é possível 

responder a esta questão: https://www.orthobullets.com/foot-and-ankle/7028/low-ankle-sprain 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Segundo as regras de Ottawa para o tornozelo, ferramenta utilizada para exclusão do diagnóstico de 

fracturas maleolares ou do médio pé, só é necessária a radiografia do tornozelo se houver dor na 

região maleolar, associada a: 

·       dor na palpação óssea do bordo posterior ou extremidade distal do maléolo lateral (6cm); 

·       dor à palpação óssea do bordo posterior ou extremidade distal do maléolo medial (6cm); 

·       incapacidade para suportar carga imediatamente e durante a observação clínica; 

Uma vez que a doente apenas apresenta dor, edema e equimose, não reunindo nenhum dos 

outros critérios, excluímos as hipóteses C e E. 

Além disso o tratamento recomendado nas entorses do tornozelo é RICE (Rest, Ice, Compression 

and Elevation), excluindo-se também a hipótese D. Desta forma a resposta correcta será a A. 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 142. MEDICINA – ENDOCRINOLOGIA – SINDROMES POLIGLANDULARES 

Um homem de 27 anos de idade recorre ao consultório médico devido a uma história progressiva de 

cinco semanas de fadiga e tonturas. Apresenta ainda náuseas ligeiras sem vómitos nem irritabilidade 

associados. Ele tem história de tiroidite de Hashimoto desde há 12 anos e diabetes mellitus há 17 

anos. Tem história de abuso de heroína, mas refere que parou de consumir há 10 anos. Tem história 

familiar de patologia tiroideia e diabetes mellitus do lado materno. O doente não é casado, não tem 

filhos e trabalha numa fábrica de produtos químicos. Os sinais vitais são temperatura 37,2ºC, 

frequência cardíaca 100/min sentado e 116/min em pé, frequência respiratória 22/min e pressão 

arterial 110/80 mm Hg sentado e 90/72 mm Hg em pé. Ao exame físico apresenta manchas de 

vitiligo na fronte e antebraços e áreas de alopecia no escalpe. Ele tem rarefação dos pelos axilares e 

púbicos e os testículos são atróficos. 

Sem tratamento, qual dos seguintes é o mais provável de se desenvolver neste doente? 

(a)    Choque hipovolémico. 

(b)    Insuficiência renal. 

(c)     Leucemia. 

(d)    Pneumonia por Pneumocystis. 

(e)    Úlcera péptica perfurada. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Esta é um caso clínico de um Síndrome Poliglandular tipo II, caracterizado pela presença de: DM1, 

tiroidite Hashimoto, vitiligo, alopecia e hipogonadismo. Outras patologias frequentes que podem 

fazer parte deste síndrome são: insuficiência suprarrenal, miastenia gravis, anemia perniciosa e 

doença celíaca. 

 

 

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correta é a A) Choque hipovolémico. 

Harrisons Endocrinology 4th ed. Cap 8 – Disorders of the adrenal cortex. Pg 127 “Adrenal 

Insuficiency” 

O doente descrito apresenta antecedentes de múltiplas doenças auto-imunes. A presença de fadiga, 

tonturas, náuseas e hipotensão em ortostatismo sugere o desenvolvimento de doença de Addison 

(Insuf suprarrenal primária), configurando um síndrome poliglandular tipo 2. Na ausência de 

tratamento, a crise suprarrenal aguda associa-se a choque hipovolémico (por déf conjunto de 

mineralo e glicocorticóides). 

  



 
 
 

 

Pergunta 143. Urologia 

Um homem caucasiano de 66 anos de idade vem ao consultório médico porque teve hematúria nas 

últimas três semanas. Ele diz que é indolor, intermitente e que não sente disúria. O exame físico é 

normal. A história prévia é irrelevante. 

Nesta altura é prioritário excluir qual dos seguintes diagnósticos? 

- 

A. Carcinoma da bexiga 

B. Carcinoma da próstata 

C. Nefrolitíase 

D. Prostatite crónica 

E. Trigonite 

  

1. Identificação da chaveta clínica: Cancro da bexiga 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A afirmação correcta é a A. Schwartzs Principles of Surgery 10Th Ed, Capítulo 40, página 1653 – 

secção Bladder Cancer. 

  

2.2 Mini texto explicativo 

O prioritário será sempre excluir doenças neoplásicas. A hematúria intermitente e indolor é o 

principal sintoma dos tumores da bexiga – qualquer homem entre os 40-50 anos com hematúria tem 

um tumor da bexiga até prova em contrário. Pode acontecer nos tumores da próstata embora seja 

bastante mais raro; além disso, há descrição de um exame físico normal que incluirá toque rectal 

sem alterações. As restantes patologias visadas poderão cursar com hematúria mas não é prioritária 

a sua exclusão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pergunta 144. Doenças Infeciosas 

 

Uma mulher de 35 anos de idade, obesa, consumidora conhecida de drogas intravenosas que 

partilha agulhas, é trazida ao serviço de urgência por um amigo que refere que a mesma tem 

anorexia desde há uma semana. Ao exame físico a doente aparenta icterícia moderada e tem 

múltiplas lesões de picada no braço direito, algumas das quais estão infetadas. Nota-se um cordão 

venoso debaixo das lesões que está endurecido e doloroso e a pele adjacente apresenta sinais 

inflamatórios. Os sinais vitais são normais exceto para a temperatura de 37.2ºC. A palpação 

abdominal revela dor à palpação do quadrante superior direito sem dor à descompressão. O fígado é 

palpável e de tamanho normal; a vesícula não é palpável. Os resultados dos exames laboratoriais 

revelaram o seguinte: 

 

Hematócrito                                             40% 

Hemoglobina                                           13g/dL 

Leucócitos                                                7000/mm3, sem desvio para a esquerda 

Neutrófilos, segmentados             38% 

Linfócitos                                     42% 

Plaquetas                                                 242 000 mm3 

 

O teste de ELISA revelou ser positivo para o antigénio de superfície do vírus da hepatite B. Qual das 

seguintes é a condição fisiopatológica subjacente mais provável? 

 

A.    Êmbolos de excipiente insolúvel das drogas usadas. 

B.    Endocardite bacteriana subaguda. 

C.   Infeção pelo vírus de hepatite B. 

D.   Síndrome de privação. 

E.    Tromboflebite com infeção por Escherichia coli e embolização. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Infeção por VIH. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correcta é a C. HPIM 19ª ed. página 2007-2008. 

  

2.2 MINI TEXTO EXPLICATIVO 

A presença de AgHBs positivo aponta para o diagnóstico de infecção aguda ou crónica pelo vírus da 

hepatite B, a qual pode justificar a maior parte da sintomatologia descrita. Pelo contrário, não 

existem muitos dados clínicos ou analíticos a favor de infecção bacteriana ou fenómeno trombótico, 

embora estes também sejam diagnósticos possíveis de acordo com o contexto epidemiológico da 

doente. 

  



 
 
 

 

Pergunta 145. PSIQUIATRIA 

  

Um homem de 29 anos de idade recorre à consulta do médico assistente, por insistência da esposa 

que o acompanha. Na última semana teve 2 episódios de ansiedade grave, associados a sensação de 

morte, dispneia, dor torácica e adormecimento do braço e mão esquerdos. Ele diz que a esposa é 

demasiado preocupada, mas ela responde: “ele está a pôr-me doida. Não conseguimos ter uma vida 

normal”. Ela diz ainda: “ele está sempre preocupado com o perigo, mas desde o nascimento do 

nosso primeiro filho, há 6 meses, ele ficou maluco com isso. Já não dorme no nosso quarto...dorme 

no sofá, mas dorme pouco. Anda pela casa de noite várias vezes a verificar portas e janelas.” O 

homem refere: “eu sei que não sou doido, mas tenho esta sensação de que não fechei alguma coisa. 

Sei que vivo num bairro seguro e não tenho receio do assalto, mas não consigo parar de verificar se 

tranquei tudo repetidamente. Durmo no sofá para não incomodar a minha mulher.” 

 

Qual dos seguintes é o passo inicial mais apropriado à gestão deste doente? 

  

A. Prescrever clonazepam 

B. Prescrever Fluoxetina 

C. Psicoterapia intensiva 

D. Tranquilizar o doente 

E. Treino de relaxamento 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de uma Perturbação de Ansiedade Generalizada grave (o impacto funcional é elevado 

em várias esferas da vida do doente). 

  

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A resposta correta é A. (Clonazepam), contudo a B. (Fluoxetina) também poderia ser válida. Shorter 

Oxford Textbook of Psychiatry, 7ª Edição, Cap 8, p.169. “A short course of benzodiazepines may be 

prescribed to reduce high levels of anxiety initially, but should seldom be given for more than about 

3 weeks.” (...) If anxiety is severe, a short course of a benzodiazepine can bring rapid relief.” 

  

2.2 Mini texto explicativo 

Tendo em conta a gravidade do quadro e a necessidade de obter um alívio rápido dos sintomas, as 

benzodiazepinas assumem um papel importante numa primeira fase (não para o tratamento da 

ansiedade mas alívio sintomático). Provavelmente este doente irá precisar de iniciar terapêutica 

para tratamento a longo prazo, e aí a escolha começa pelos SSRIs associados a Psicoterapia 

cognitivo-comportamental. 

(“In primary care, many patients are seen in the early stage of an anxiety disorder before a formal 

diagnosis of GAD can be made. In these circumstances, simple steps such as education and self-help 

can be tried first.”p169) 

  

  



 
 
 

 

Pergunta 146. ENDOCRINOLOGIA – TIRÓIDE – RELEVÂNCIA A 

 

Uma mulher de 34 anos de idade vem a uma consulta médica no consultório do seu médico 

assistente devido a perda de 6Kg de peso e astenia nos últimos três meses. Tem vitiligo. Não toma 

qualquer medicação. A doente tem 165 cm de altura e pesa 70Kg. IMC 26 Kg/m2. Os sinais vitais são 

TT 36ºC, FC 56/min, FR 12/min, PA 104/68 mmHg. O exame físico revela uma glândula tiroideia 

aumentada de tamanho. A tireoide não é dolorosa à palpação e não se ouvem sopros. Observa-se 

ligeiro edema das mãos e pés. O restante exame físico não revela alterações. 

PCR 0,5 mg/dL; TSH 9,2 ug/dL; ANA positivo 1/160; Anti-TPO positivo. Anti-Tg negativo. TRABs 

negativo. Hemoglobina 13,5 g/dL; VS 11. 

A ecografia da tiróide revelou sinais de tiroidite. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Bócio não tóxico 

B. Doença de graves 

C. Doença de Hashimoto 

D. Doença de Quervain 

E. Síndrome do doente eu tiroideu 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clínico de Hipotiroidismo (TSH elevada – 9,2) Com sintomas de ganho de peso e astenia. A 

glândula tiroideia está aumentada, e ecograficamente com aspecto de tiroidite. A autoimunidade 

revelou-se positiva para anti-TPO, característico da Doença de Hashimoto. 

  

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correta é a C (Doença de Hashimoto) 

Harrisons Endocrinology 4th ed, Cap7 (Disturbios da Glandula Tiroideia) p. 79-81 

 

A doença de Hashimoto é a causa mais comum de Hipotiroidismo. 

  



 
 
 

 

Pergunta 147. Cirurgia - Oftalmologia 

Um homem de 50 anos de idade recorre ao consultório médico por perda ponderal de 7 kg nos 

últimos quatro meses. Durante este período teve também visão turva, aumento da sede e aumento 

do débito urinário. O apetite manteve-se inalterado. Não tem antecedentes médicos relevantes. Não 

toma qualquer medicação. Ele tem 173 cm de altura e pesa 95 kg: IMC 32 kg/m2. Os sinais vitais são 

normais. As pupilas medem 4 mm e são simétricas e reativas à luz. A acuidade visual é de 2/10 em 

ambos os olhos. Os resultados dos estudos laboratoriais em jejum obtidos há 14 dias e há 2 dias 

mostraram concentrações séricas de glicose de 285mg/dL e 235 mg/dL, respetivamente. Qual das 

seguintes é a mais provável explicação para a visão turva do doente? 

- 

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Aumento da pressão intraocular. 

B. Cataratas associadas a diabetes. 

C. Edema do cristalino. 

D. Hemorragia retiniana. 

E. Neurite óptica. 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

C. Edema do cristalino 

   

2. Validação da afirmação certa. 

2. Validação da afirmação certa. 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Wills Eye Manual – sem referência. 

 

2.2 Mini texto explicativo 

O caso clínico em questão reporta um quadro sintomático típico de diabetes inaugural. A 

hiperglicemia manifesta-se não só a nível sistémico, como também no humor aquoso, difundindo-se 

para o cristalino. Parte da glucose é convertida em sorbitol, que sofre uma metabolização lenta pelo 

cristalino - portanto acumula-se e origina um aumento da pressão osmótica com influxo aquoso 

secundário. 

O edema do cristalino afeta o seu poder refrativo (habitualmente indutor de shift miópico), 

manifestando-se como visão turva / desfocada. Este evento ocorre em casos de variações glicémicas 

importantes, seja em quadros de diabetes inaugural ou doença previamente conhecida com pobre 

controlo metabólico.  



 
 
 

 

Por outro lado, um rápido controlo glicémico após diagnóstico inaugural pode também induzir 

importantes variações refrativas (habitualmente shift hipermetrópico) – de acordo com vários 

estudos, pode induzir uma variação até 5 dioptrias! 

A catarata associada a diabetes seria outra explicação; contudo, o seu desenvolvimento (sub)agudo 

é raro, sendo mais comum o seu desenvolvimento progressivo em idades mais precoces. Nesse caso, 

apresenta características clínicas muitas vezes indistinguíveis da catarata senil. Consideramos por 

isso como correta a opção C, tendo em conta o contexto de bilateralidade, descompensação 

metabólica aguda e a ocorrência em homem de meia-idade.  

  



 
 
 

 

Pergunta 148. Medicina e Reumatologia – Tema Artralgias (A*) e AR (A) 

Um homem de 48 anos de idade recorre ao consultório médico devido a uma história 

de dois a três meses de dor articular com rigidez matinal envolvendo as mãos. O 

exame físico revela calor, eritema e espessamento sinovial das articulações 

metacarpofalângicas. São detetados múltiplos nódulos subcutâneos ao longo da 

superfície extensora dos antebraços. Os resultados dos estudos laboratoriais revelam 

uma velocidade de sedimentação de 70 mm/h e resultados negativos para anticorpo 

antinuclear e fator reumatoide. 

Estes achados são mais consistentes com qual das seguintes condições clínicas? 

A. Artrite Reumatóide 

B. Esclerose Sistémica 

C. Gota 

D. Lúpus Eritematoso Sistémico 

E. Síndrome de Reiter 

. 

1. Identificação da chaveta clínica e Validação da afirmação certa. 

A. Artrite Reumatóide 

 

O doente apresenta quadro de Poliartrite Crónica e Simétrica envolvendo as articulações MCF com 

rigidez matinal associado a nódulos subcutâneos nos antebraços com elevação da VS e FR e ANA 

negativos. Este quadro é compatível com uma artrite inflamatória das MCF, sendo a AR a principal 

HD devido à distribuição das articulações e à presença de nódulos subcutâneos nos antebraços (zona 

muito característica). Apesar deste caso ter algumas características atípicas - AR ser mais comum no 

sexo feminino aos 40-50 anos e ser rara em homens antes dos 45 anos; o FR ser negativo (apenas 

acontece em 80% dos casos) e coincidir com a presença de manifestações extra articulares (nódulos 

sc) - esta contínua a ser a principal hipótese. 

Harrisons 19 th, capítulo 380, página 2136 e 2138 – AR – Manifestações Clínicas e Nódulos 

“Patients often complain of early morning joint stiffness lasting more than 1 h that eases with 

physical activity. The earliest involved joints are typically the small joints of the hands and feet (..) 

Once the disease process of RA is established, the wrists, metacarpophalangeal (MCP), and proximal 

interphalangeal (PIP) joints stand out as the most frequently involved joints” 

“Subcutaneous nodules, secondary Sjögren’s syndrome, pulmonary nodules, and anemia are among 

the most frequently observed (…) Subcutaneous nodules occur in 30–40% of patients (…) such as the 

forearm, sacral prominences, and Achilles tendon”  

Cecil, capítulo 77, página 771/772 – Apresentação Clínica 

“RA manifests with a symmetrical polyarthritis that typically starts with the small joints of the hands, 

wrists, and feet and progresses to the synovium of the shoulders, elbows, hips, knees, and ankles. 

Patients have an insidious onset of inflammatory pain, which is pain and stiffness that is worse with 

inactivity and is improved with movement. 

Prolonged morning stiffness, usually lasting more than 1 hour, is a classic feature of RA (..) Extra-

articular manifestations are more common in RF-positive patients with uncontrolled articular 

disease. On the skin, grossly palpable subcutaneous rheumatoid nodules are common along other 

extensor tendon surfaces, especially at the elbows, and are associated with RF positivity.” 

 



 
 
 

 

Relativamente às restantes hipóteses de diagnóstico: 

b) Esclerose Sistémica apesar de poder cursar com poliartrite simétrica ou assimétrica, tipicamente é 

mais comum em mulheres de meia idade; alem disso o doente mão apresenta nenhuma alteração 

sugestiva: fenómeno de Raynaud; alterações cutâneas 

c) Gota – principal diagnóstico diferencial pelo envolvimento articular da artropatia gotosa crónica 

poder ser semelhante à AR e pela presença de nódulo sc que podem ser confundidos com tofos (os 

tofos geralmente surgem nos dedos e pavilhão auricular, mas também na bolsa olecraniana). No 

entanto, num homem de 50 anos é raro, sobretudo sem história de crises gotosas agudas anteriores. 

A VS elevada também não suporta esta hipótese 

d) LES pode ter um envolvimento articular semelhante à AR, no entanto é mais característico em 

mulheres jovens; cinicamente o doente não apresenta clinica extraarticular de LES; os ANA são 

negativos (elevada sensibilidade) tornando esta hipótese muito pouco provável 

e) S. Reiter – tipicamente surge com um oligo/poliartrite assimétrica dos Mis associado a 

conjuntivite e uretrite. Artrite Reativa a uma infeção GI ou GU no mês anterior; o doente não 

apresenta clínica  



 
 
 

 

Pergunta 149. ENDOCRINOLOGIA – HIPERCALCEMIA – RELEVÂNCIA B 

 

Uma mulher de 68 anos de idade é trazida à consulta pelo filho por uma história de letargia com 

duas semanas de evolução. Há um mês era uma mulher ativa e independente, mas o filho refere que 

quando a visitou a semana passada ela tinha dificuldade em fazer café e andava pela casa devagar. A 

idosa nega sentir-se doente, mas quando o filho a visitou hoje, teve dificuldade em acordá-la. Agora, 

no consultório, parece algo letárgica, mas responde às questões adequadamente. Diz que tem vindo 

a perder peso por falta de apetite. Tem estado mais obstipada que o habitual apesar de beber muita 

água e urinar frequentemente. Não toma medicação habitual. Os sinais vitais são TT 36ºC, FC 

106/min, FR 18/min e PA 118/72 mmHg. Ao exame neurológico nota-se uma diminuição dos reflexos 

em todas as extremidades, não havendo outras alterações. 

Qual das seguintes alterações laboratoriais é mais consistente com história clínica e os achados ao 

exame físico? 

  

TRANSCRIÇÃO DE ALINHAS 

A. Hipercalcemia 

B. Hipercaliémia 

C. Hipermagnesemia 

D. Hipernatremia 

E. Hipoglicemia 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Caso clinico de Hipercalcemia, com sintomas típicos – obstipação, poliuria, polidipsia, confusão 

mental, letargia, hiporreflexia. 

  

2. Validação da afirmação certa. 

A alínea correcta é a A (hipercalcemia). 

Harrisons Endocrinology (4th ed), cap 33 – Hipercalcemia. Pg 442 

  



 
 
 

 

Pergunta 150. Medicina I - Hematologia 

 

Um homem de 18 anos de idade com anemia falciforme tem recebido múltiplas transfusões nos 

últimos quatro anos. Hoje inicia subitamente um quadro de dor severa em ambos os flancos 

imediatamente após terminar uma transfusão. 

 

A. Adrenalina subcutanea 

B.Cetorolac intravenoso 

C. Defenidramina e paracetamol oral 

D. Fluidoterapia intravenosa 

E. Furosemida intravenosa 

  

1. Identificação da chaveta clínica: 

Trata-se de um provável quadro de reacção hemolítica imune aguda, pós transfusional. 

 

2. Validação da afirmação certa. 

E. Furosemida intravenosa 

 

2.1 JUSTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, capítulo 138e – Transfusion Biology and Therapy; 

“Immune mediated reactions – Acute hemolytic transfusions reactions” 

 

2.2 Mini texto explicativo 

As reacções hemolíticas agudas pos transfusionais cursam com dor súbita generalizada, muitas vezes 

localizada nos flancos, imediatamente após ou durante uma transfusão. São mais frequentes em 

doentes politransfundidos, que têm em circulação múltiplos anticorpos que desencadeiam lise dos 

eritrócitos transfundidos. 

 

 


