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6ª fase 

1) B  
2) A 
3) A 
4) D 
5) D 
6) D 

a. A anemia falciforme é uma anemia hemolítica hereditária que cursa com           
normocitose ou microcitose discreta e caracterizada com valores de Hb entre           
7-9 na maioria dos pacientes. O quadro clínico não cursa com palidez cutâneo             
mucosa e sim icterícia, crises de dores ósseas e infecções de repetição na             
infância.  

b. A deficiência de ácido fólico leva a anemia macrocítica e no caso descrito o              
paciente apresenta microcitose ( VCM 75fL). 

c. A anemia megaloblástica também é uma anemia macrocítica causada por          
deficiência de vitamina B12, portanto o exame complementar para o          
diagnóstico seria dosagem de vitamina B12 e não eletroforese de hemoglobina           
. 

d. A hipótese D está correta. A anemia carencial ferropriva é a mais comum na              
infância e trata-se de uma anemia microcítica. O exame complementar para o            
diagnóstico é a dosagem do perfil de ferro ( ferro, ferritina, saturação de             
transferrina e capacidade total da ligação do ferro)  

e. A talassemia é uma anemia hemolítica hereditária, que se apresenta com           
microcitose. É o principal diagnóstico diferencial de anemia ferropriva, porém          
o exame complementar para o diagnóstico é eletroforese de hemoglobina. 

Gabarito = D 
 

7) As alternativas A, C e E apesar de serem anemias macrocíticas, não cursam com              
leucopenia e plaquetopenia. A alternativa D trata-se de anemia de doença crônica que             
apresenta-se como normocítica ou microcítica e não apresenta-se também com          
leucopenia e plaquetopenia. A alternativa correta é a alterativa B que se apresenta             
com PANCITOPENIA, reticulócitos ausentes. 

Gabarito = B 

8) C 
a. A anemia ferropriva apresenta-se com microcitose e reticulócitos baixos 
b. Talassemia apresenta-se com microcitose e o caso acima a criança apresenta           

anemia normocítica 
c. Anemia falciforme se apresenta com anemia normocítica e valores de Hb entre            

7-9, os sintomas são frustros logo ao nascimento devido a presença da            
hemoglobina fetal, porém com o passar dos meses, a hemoglobina S passa a             
ser a principal que a criança apresenta levando aos fenômenos vaso- oclusivos.            
Neste caso a criança apresenta primeiros sinais no 1º ano de vida, com quadro              
de Sd.  mão- pé, anemia moderada, reticulócitos elevados. 

d. Anemia megalobástica é uma anemia macrocítica 
Gabarito = C 

 



9) A 

a. Paciente apresenta anemia microcítica e hipocrômica de instalação insidiosa.         
Paciente encontra-se em idade fértil e uso irregular de anticoncepcional, podendo           
apresentar hipermenorragia. A hipóstese de anemia ferropriva e perfil de ferro           
para exames complementares é a correta. 

b. A opção B também uma possível hipóteses diagnóstica, porém os reticulócitos           
estariam baixos nessa situação 

c. A paciente não apresenta demais comemorativos para pensarmos em neoplasia e           
a anemia que ocorre nesses casos é de doença crônica, normocítica. 

d. A anemia ferropriva por déficit de alimentação é rara em adultos. Sempre            
devemos investigar a causa da anemia para tratarmos a doença de base e o motivo               
da perda sanguínea 

Gabarito = A 

 
10) B 

a. Os pacientes com mieloma múltiplo podem sofrer manifestações articulçares         
devido a presença de doença óssea, com microfraturas patológicas não          
diagnosticadas e consequentemente com compensação do membro contralateral,        
sobrecarregando a articulação 

b. A PTI não apresenta nenhuma manifestação articular 
c. As leucoses agudas podem manifestar-se com dores articulares durante o          

tratamento principalmente devido ao uso de corticoides e necrose de cabeça de            
fêmur principalmente 

d. O Linfoma angioimunoblástico pode apresentar-se com fenômenos sistêmicos        
paraneoplásicos, inclusive artrite 

Gabarito = B 
 

11) C  

COMENTÁRIO: Todos os pacientes com diabetes mellitus acima de 40 anos DEVEM            
utilizar estatina para reduzir risco de eventos cardiovasculares, independentes do nível           
de colesterol. A insulina pode ser considerada em todo o momento da doença,             
especialmente naqueles pacientes que apresentam com perda de funçao renal ou           
outras contra-indicaçoes para uso de hipoglicemiante oral. Valor de referencia da           
creatinina para o sexo feminino <1,0 mg/dL. Como a paciente já tem cardiopatia             
isquêmica estabelecida, meta glicêmica deve ser mais flexivel (hemoglobina glicada          
<7,5-8,0%), a fim de evitar hipoglicemia e aumento do risco de mortalidade. 
 

12) E 
COMENTÁRIO: Caso o resultado da punção seja Bethesda II, significa que o nódulo é              
benigno e deve ser seguido apenas com ultrassonografia. O TSH deve ser sempre             
avaliado, pois quando o TSH é baixo (significando hipertireoidismo), é possível que o             
nódulo seja hiperfuncionante, e deve-se realizar cintilografia de tireoide. A          
ultrassonografia de tireoide apenas fornece características no nódulo mais ou menos           
associadas à benignidade ou malignidade. Apenas a punção e que pode distinguir um             
nódulo maligno de benigno. 

 
13) A 

COMENTÁRIO: Quadro clínico sugestivo de TIREOIDITE SUBAGUDA (Dor cervical         
anterior, quadro viral prévio, sintomas de hipertireoidismo). O tratamento mais          
adequado é analgesia com antiinflamatório e corticoide se necessário e          
acompanhamento de função tireoidiana. Como a tireoidite srubaguda corresponde a          



liberação excessiva de hormônios tireoidianos já formados. O uso de drogas           
antitireoidianas ou iodo radioativo de nada adiantará, já que os hormônios estão            
previamente formados e não sofrerão ação destes tratamentos. Lembrar que a           
cintilografia mostrará baixa captação pois há destruição da glândula (e não           
hiperprodução dos hormônios). 
 

14) RESPOSTA CORRETA: B 
COMENTÁRIO: Tanto os análogos de GLP-1 quanto os inibidores de SGLT2           
demonstraram a redução de eventos cardiovasculares em pacientes com DM e doença            
aterosclerótica estabelecidas. Ao juntar insulinas na mesma seringa, primeiramente a          
aspirar a insulina regular, e depois a NPH. A redução da obesidade contribui para a               
redução da lipotoxicidade contra a celulas beta-pancreáticas, ou seja, contribui para a            
sobrevivência das mesmas. Em todos os pacientes com DM, deve-se alcançar as metas             
pressóricos e glicêmicas individualizadas. A albuminúria está altamente relacionada à          
taxa de mortalidade progressão da lesão renal.  
 

15) D 
COMENTÁRIO: Paciente com doença aterosclerótica estabelecida (IAM prévio), já é          
considerado “muito alto risco cardiovascular” e deve utilizar estatina independente do           
nível de LDL e deverá ter como meta um LDL menor de 50 mg/dL. 

 

16) C 

O baço faz parte do sistema linfático e está no abdome então e importante saber o que pode                  
ocorrer neste órgão frequentemente desprezado 

17) B 

Importante diagnóstico diferencial das doenças mais comuns do íleo terminal.  

18) D 

Hepatites podem ser aguda crônicas persistentes, nem sempre e possível distinguir pelos            
exames laboratoriais mais a biopsia apesar de ser invasiva ainda e necessária para os              
diagnósticos. 

19) C 

Importante saber o que fazem os hormônios gastrointestinais.  

20) D  

Fígado produz a grande maioria dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K             
portanto sua função pode ser acessada através de provas de coagulação.  

21) B. Mais frequentemente a violência é praticada por pessoas próximas às vitimas.  

22) A 

23) E 

24) D 

25) D 

26) C 

27) B 



 

 

 

 

 


