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Nome:  ________________________________________________________________ 

PEDIATRIA  

1-Sobre as causas da baixa estatura na infância, identifique os agrupamentos de fatores a              
seguir como verdadeiros (V) ou falsos (F):  

(   ) Doença celíaca, anemia crônica e hipertireoidismo.  

(   ) Puberdade precoce, hiperplasia adrenal congênita e hipertireoidismo.  

(   ) Hipotireoidismo, doença celíaca e insuficiência renal crônica.  

( ) Uso crônico de glicocorticoides, craniofaringeoma e deficiência de hormônio de            
crescimento.  

Em seguida assinale a alternativa que corresponde à sequência correta, de cima para baixo:  

a) V – F – V – F.  

d) F – F – V – F.  

b) F – V – F – V.  

c) V – V – F – F.  

e) F – F – V – V. 

 

2- Menina, 3 anos de idade, telarca há 3 meses, estatura no 50° percentil (estatura alvo no 25°                  
percentil). Sem outros achados no exame físico. Qual o diagnóstico mais provável?  

a) Puberdade precoce periférica secundária à síndrome de McCune Albright.  

b) Variante normal da puberdade, conhecido como telarca precoce idiopática.  

c) Puberdade precoce periférica secundária a tumor feminilizante de suprarrenal.  

d) Puberdade precoce central secundária a adenoma hipofisário produtor de prolactina.  

e) Puberdade precoce central idiopática. 

 

3-Em relação ao atraso constitucional do crescimento e da puberdade é CORRETO afirmar que: 

 a) Neste caso, a idade óssea é compatível com a idade cronológica.  

b) O histórico familiar de casos semelhantes é somente para os meninos.  



 

c) A velocidade de crescimento é compatível com o estado puberal apresentado.  

d) A altura final será sempre fora do canal de crescimento esperado 

 

4- Paula tem seis anos de idade e veio à consulta pediátrica para avaliação de rotina. Ao                 
exame, apresenta altura no 75º percentil e peso acima do 95º percentil para a sua idade. O                 
exame físico restante é normal. O pai de Paula tem sobrepeso, mas a mãe é magra. A conduta                  
indicada no momento é:  

a) encaminhar ao endocrinologista para avaliação.  

b) solicitar dosagem de T4 e do TSH.  

c) reduzir a taxa calórica da alimentação de Paula.  

d) fazer orientação alimentar e recomendar exercícios físicos. 

 

5-Leia as assertivas em relação a puberdade normal feminina e assinale a a(s) alternativa(s)              
correta(s): 

I) A menarca só ocorre após o desenvolvimento completo das mamas.  
II) O pico do crescimento ocorre 01 ano antes da menarca. 
III) Os androgênios adrenais determinam o estirão de crescimento. 
IV) Ocorre aumento dos pulsos de LH durante o sono.  

Podemos afirmar que:  

a) Apenas I, II e III estão corretos.  

b) Apenas I e III estão corretos.  

c) Apenas II e IV estão corretas.  

d) IV é correto.  

e) Nenhum é correto. 

 

6- Pré-escolar de cinco anos de idade, cujo peso está no percentil 15 (p15) da curva de                 
crescimento da OMS. Esse quadro pode ser interpretado como:  

a) 15% das crianças do mesmo gênero com esta idade têm este peso.  

b) 85% das crianças do mesmo gênero com esta idade estão abaixo deste peso. 

c) 85% das crianças do mesmo gênero com esta idade têm este peso.  

d) 15% das crianças do mesmo gênero com esta idade estão acima deste peso.  

e) 15% das crianças do mesmo gênero com esta idade estão abaixo deste peso. 

 



 

7- Adolescente do sexo feminino, 14anos e 6 meses, vem ao ambulatório para consulta de               
rotina. Ao exame físico, observam-se: Peso- 52Kg (p50 – NCHS), Estatura – 140cm (10cm<< p5               
– NCHS), Tanner: M1P1 Em consulta anterior (6 meses), os registros no prontuário revelam              
peso – 51,3Kg e estatura – 139cm. Altura da mãe: 155cm e altura do pai: 170cm. Com base nos                   
dados acima, pode-se afirmar tratar-se de  

a) Baixa estatura familiar, com atraso puberal.  
 
b)  Baixa estatura familiar, sem atraso puberal.  
 

c) Baixa estatura constitucional, com atraso puberal.  
 

d) Baixa estatura patológica, com atraso puberal.  
 

e)  Baixa estatura constitucional, sem atraso puberal. 

 

8-Problemas de crescimento são comuns na infância e causas de angústia para os pais. O               
método mais importante para avaliação do crescimento é:  

a) altura para idade 

b) idade óssea.  

c) velocidade do crescimento. 

 d) média da altura da mãe e do pai. 

 

9- Com relação ao diagnóstico do diabetes mellitus , é INCORRETO afirmar: 
 
a) O diabetes tipo 1B corresponde a pacientes com diabetes tipo 1 sem marcadores indicativos               
de processo auto-imune destrutivo das células beta. 
 
b) O diabetes tipo 1 mais freqüentemente se desenvolve antes dos 30 anos de idade, porém 5                 
a 10% dos indivíduos que desenvolvem diabetes após os 30 anos têm diabetes tipo 1. 
 
c) A maior parte das pacientes com diabetes gestacional persiste com diabetes ou intolerância              
à glicose após o parto. 
 
d) O termo “não insulino-dependente” está sendo abandonado porque muitos pacientes com            
diabetes tipo 2 eventualmente requerem insulina para controle da glicemia. 
 
e) Pacientes com diabetes tipo 2 podem reverter para a categoria de intolerância à glicose com                
a perda de peso. 

 

10-Menina de 6 anos apresenta desde os 2 anos lesões eritemato-descamativas na região das              
pregas cubitais e poplíteas, com prurido intenso. Apresenta ainda xerose, manchas           
hipocrômicas na face, fissura infra-lobular e dupla prega palpebral. Acerca desse quadro            
clínico, é correto afirmar: 



 

a) O diagnóstico é dermatite seborréica. 

b) O diagnóstico é psoríase que pode ser confirmado pelo sinal da vela e o sinal de Auspitz nas                   
lesões. 

c) O diagnóstico é Tinea corporis que pode ser confirmado com mic ológico direto e cultura                
para fungos. 

d) O diagnóstico é dermatite de contato e o teste de contato pode determinar o agente                
desencadeante. 

e) O diagnóstico é dermatite atópica que pode estar associada a rinite ou asma. 

 

11- Numere a coluna da direita, relacionando o sintoma clínico com a doença exantemática.  

(1) Língua em framboesa.     (   )  Sarampo  

(2) Sinal de Filatow.     (   )  Rubéola  

(3) Descamação furfurácea.    (   )  Exantema súbito 

(4) Descamação laminar.     (   )  Eritema infeccioso  

(5) Exantema pós cessar febre.    (   )  Escarlatina  

(6) Exantema rendilhado.  

(7) Linfonodos occipitais e retro-auriculares.  

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para               
baixo.  

a) 4 – 7 – 6 – 5 – 1.  

b) 3 – 2 – 6 – 5 – 4.  

c) 4 – 7 – 5 – 6 – 1.  

d) 3 – 7 – 5 – 6 – 1.  

e) 3 – 6 – 5 – 2 – 4.  

 

12-Escolar de 9anos apresenta quadro de febre alta (40o), amigdalite pultacea, petequias em 
palato, exantema micropapular difuso com intensificação nas dobras flexurais e palidez 
peribucal, que se iniciou há 5dias. A principal hipótese e conduta incluem respectivamente: 

a) Mononucleose infecciosa- prescrição de sintomáticos. 
b) Mononucleose infecciosa – prescrição de prednisona oral. 
c) Escarlatina – administração de penicilina via parenteral. 
d) Doença de Kawasaki – administração venosa de imunoglobulina. 
e) Escarlatina – prescrição de sulfametoxazol e trimetoprim por via oral. 

 



 

13- O diabetes mellitus é caracterizado pela homeostase anormal da glicose. Em relação a 
crianças e adolescentes, é correto afirmar:  

a) O diabetes mellitus pode ser classificado em tipos 1 e 2, ambos de etiologia autoimune e 
com fatores ambientais desencadeantes da doença.  

b) O diabetes mellitus tipo 1 costuma ser mais insidioso que o tipo 2 e raramente está 
associado com quadro de obesidade.  

c) Em crianças com história de poliúria, polidipsia, emagrecimento e hiperfagia, deve-se 
realizar a curva glicêmica para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.  

d) A cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes mellitus tipo 1 e seu 
tratamento requer correção da acidose, hidratação e administração de insulina, nessa ordem.  

e) A cetoacidose é um estado catabólico que cursa com efluxo de sódio, potássio e fósforo do 
meio intracelular. 

MEDICINA LEGAL 

14- Médico residente ao final do primeiro ano de seu treinamento realiza durante plantão             
noturno, sem o conhecimento do chefe da residência, intervenção cirúrgica complexa.           
Caso haja mau resultado, este médico... 

a) poderá ser responsabilizado por imprudência 
b) poderá ser responsabilizado por negligência 
c) poderá ser responsabilizado por imperícia 
d) não será responsabilizado por estar em fase de treinamento profissional. 

 

15- A perícia medico-legal... 
a) é realizada a pedido da parte interessada, desde que haja processo já em andamento na               

Justiça 
b) é ato oficial somente executado a partir de determinação da autoridade judicial ou policial 
c) tem, nas conclusões finais, fé pública e não é passível de contestação , por ser ato oficial 
d) não pode ser realizada por médico que não seja perito oficial, por constituir ato de               

interesse da Justiça. 

 

16- Uma pedrada atinge o couro cabeludo e produz rompimento da pele. A vítima então              
apresentará uma lesão... 

a) corto-contusa 
b) cortante 
c) lacerante 
d) perfuro-contundente 

 

17- Um indivíduo agride a companheira no abdome, sabendo estar ela grávida. Duas horas             
após ocorre na vítima intensa hemorragia vaginal, sendo eliminado feto inviável de            
estimadas dez semanas de idade. A mulher nega que tenha contribuído para esse             
desfecho. Nela não se verifica outras lesões além de hematoma na região supra-púbica ao              
exame pericial. De acrodo com o Código penal, em seu artigo 129, o agressor poderá               
ter-lhe imputada responsabilidade por lesão de natureza de natureza... 

a) leve 
b) grave 



 

c) gravíssima 
d) leve, complicada por aborto 

 

18- As asfixias.... 
a) produzem cianose de face e cabeça, petéquias ou sufusões hemorrágicas sub-conjuntivais           

como características comuns aos asfixiados em geral 
b) por afogamento somente são possíveis pela submersão de todo o corpo por mais de três               

horas 
c) são comuns por causas acidentais e homicidas e bastante raras nos suicídios 
d) não deixam sinais nos sobreviventes, portanto não permite a responsabilização do agente            

agressor. 
e) As infecções de vias aéreas superiores são freqüentes motivos de consultas das crianças no 

atendimento de demanda espontânea do médico de família e comunidade. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.  

MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

19- As infecções de vias aéreas superiores são freqüentes motivos de consultas das crianças no 
atendimento de demanda espontânea do médico de família e comunidade. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.  

  

a) O uso de antibióticos de primeira linha para as infecções bacterianas pode limitar o 
surgimento de resistência bacteriana.  

b) A causa mais comum de tosse em criança são as infecções virais.  

c) As crianças não gravemente enfermas com otite média aguda podem ser observadas por 48 
a 72 horas.  

d) A eritromicina não é opção terapêutica indicada para o tratamento de amigdalite 
estreptocócica em pacientes alérgicos à penicilina.  

e) O pico de incidência das “dores de garganta”, incluindo faringites e amigdalites, ocorre entre 
5 e 8 anos de idade e 80% das vezes é de etiologia viral.  

 

20- A síndrome diarréica aguda é causada por diversos agente etiológicos. Geralmente, é 
auto-limitada, com duração de 2 a 14 dias. As complicações principais são a desidratação e 
o desequilíbrio hidroeletrolítico. Quando não tratada de forma adequada e precocemente, 
pode levar ao óbito. Sobre a diarréia e a re-hidratação na infância, assinale a alternativa 
correta.  

a) A alimentação habitual e o aleitamento materno devem permanecer suspensos no período 
de diarréia.  

b) O esquema de tratamento inicial deve aguardar definição do diagnóstico etiológico. 

c) Se houver sinais e sintomas de desidratação, administrar soro de re-hidratação oral, de 
acordo com a sede, sem esquema rígido. Inicialmente, as crianças de até 12 meses devem 
receber de 50 a 100 ml e aquelas acima de 12 meses, de 100 a 200 ml.  



 

d) Se, depois de iniciada a re-hidratação oral, o paciente vomitar, iniciar prontamente a 
hidratação parenteral. 

e) O uso de sonda nasogástrica não é indicado para auxiliar na re-hidratação de casos de 
vômitos persistentes ou de dificuldade de ingestão. 

 
 
21- Paciente feminina de 30 anos chega na unidade de saúde com queixa de dor na mama 

esquerda associada a hiperemia, edema e calor no local há 4 dias. Relata ter iniciado com 
febre há 24 horas e sensação de calafrio. Conta que, desde então, parou de amamentar 
sua filha de dois meses.  O provável diagnóstico desta paciente é de: 

a) ingurgitamento mamário.  

b) dermatite de contato.  

c) trauma mamilar.  

d) mastite infecciosa.  

e) galactocele idiopática. 

 
22- No tratamento de crise de asma, a conduta correta, após uma resposta parcial ao uso de 

ß2-agonistas e oxigênio, é  
  

a) manter atendimento com ß2 inalatório e O2 e associar corticóide sistêmico e brometo de 
ipratrópio.  

b) dar alta ao paciente, já que os sintomas logo desaparecerão.  

c) encaminhar o paciente para a unidade de tratamento intensivo.  

d) manter atendimento com ß2 inalatório e O2 e associar corticóide inalatório  

e) manter atendimento com ß2 inalatório e O2 somente.  

 

23- Assinale a alternativa em que a característica apresentada NÃO se configura como um sinal 

de alerta em pacientes com dor lombar.  

a) perda de peso inexplicada 

b) déficit neurológico progressivo  

c) febre persistente  

d) Manobra de Laségue positiva ao exame físico  

e) idade maior de 50 anos 



 

GINECOLOGIA 

24- O câncer de colo uterino responde por uma parcela importante das causas primárias de 

mortalidade por câncer entre as mulheres brasileiras. Qual das alternativas abaixo 

apresenta recomendações do Ministério da Saúde para prevenção primária e secundária 

deste câncer?  

 

a) Vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos de idade e Colpocitologia oncótica 

desde os 25 até os 64 anos de idade para mulheres que tiveram atividade sexual, com 

periodicidade trienal depois de dois exames negativos.  

 

b) Colpocitologia oncótica com periodicidade anual a partir do início da vida sexual da mulher 

e histeroscopia com biópsia a cada 5 anos para mulheres com 30 anos de idade ou mais e 

múltiplos parceiros sexuais.  

 

c) Vacinação contra o HPV para meninas e mulheres de 9 a 25 anos de idade e colpocitologia 

oncótica com periodicidade anual a partir do início da vida sexual da mulher.  

 

d) Colpocitologia oncótica desde os 25 até os 64 anos de idade para mulheres que tiveram 

atividade sexual, com periodicidade trienal depois de dois exames negativos e 

histeroscopia com biópsia a cada 5 anos para mulheres com 30 anos de idade ou mais e 

história familiar de câncer de colo 

 

 

25- Mulher de 40 anos de idade, profissional do sexo, procura o serviço por estar na 7ª semana 

de gestação. Faz uso de preservativos em todas as relações profissionais e refere que a 

gestação é fruto de um estupro. Na época do estupro, ficou muito traumatizada e não fez 

boletim de ocorrência. Além das profilaxias indicadas, qual deve ser a orientação para a 

paciente nesse caso?  

 

a) Ela não tem direito ao aborto legal, já que sua ocupação profissional impede a confirmação 

do estupro.  

 

b) Ela deve registrar queixa na Delegacia de Defesa da Mulher para ter direito ao aborto legal.  

 

c) Ela deve registrar queixa em qualquer Delegacia de Polícia para ter direito ao aborto legal. 

 

d) Ela tem direito ao aborto legal mesmo sem a realização do Boletim de Ocorrência. 

 

26- Paciente feminina, 18 anos, consulta com disúria, polaciúria e urgência miccional há 3 dias. 

Nega febre. Qual a hipótese diagnóstica e o manejo corretos?  



 

 

a)           Cistite não complicada, solicitar urocultura e iniciar sulfametoxazol+trimetroprim. B) 

Cistite não complicada, solicitar urocultura e iniciar oxacilina.  

b) Cistite complicada, solicitar hemocultura, urocultura e aguardar os resultados para 

iniciar antibióticos.  

c)            Cistite não complicada, solicitar exame comum de urina, urocultura e iniciar 

ciprofloxacina.  

d) Cistite não complicada, iniciar nitrofurantoína. 

 

27- O exame citopatológico (CP) do colo uterino de uma paciente de 30 anos, que faz o exame 

pela primeira vez, apresenta o seguinte resultado:  

· Predomínio de células escamosas superficiais e intermediárias.  

· Presença de células endocervicais agrupadas.  

· Numerosos bacilos de Döderlein.  

· Alguns leucócitos.  

· Negativo para células malignas.  

 

Qual a conduta mais adequada nessa situação?  

A) Realizar colposcopia, por tratar-se de um exame alterado.  

B) Repetir o CP, por tratar-se de um resultado insatisfatório.  

C) Tratar a infecção vaginal, marcada pela presença de leucócitos, e, após, repetir o CP..  

D) Repetir o CP em 1 ano, por tratar-se de exame normal. 

E) Repetir o CP em 6 meses, por tratar-se de um exame alterado 

 

28- Em relação ao nascimento prematuro, analise as assertivas abaixo:  

I. Parto pré-termo anterior é um dos mais importantes fatores de risco.  
II. Ruptura prematura das membranas é a causa identificável mais comum.  
III. Não há indicação de rastreamento rotineiro de parto pré-termo através da medida 

do colo uterino por via transvaginal.  
IV. Em pacientes com feto único e risco de parto pré-termo, deve-se usar 

progesterona vaginal.  
 

Quais estão corretas?  

A) Apenas I e II.  

B) Apenas III e IV.  

C) Apenas I, II e III.  



 

D) Apenas I, II e IV.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

29- Primigesta de 38 anos, com 30 semanas de gestação, tem o diagnóstico de Diabetes Melito 

gestacional estabelecido nesse momento. Em relação ao tratamento, analise as assertivas 

abaixo:  

 

I. O controle dietético deve ser a primeira intervenção.  
 
II. Quando o tratamento farmacológico for necessário, a metformina pode ser uma 

alternativa à insulina.  
 

III. A insulinoterapia é o tratamento-padrão e deve ser usado na falha de controle 
glicêmico. Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II.  

C) Apenas III.  

D) Apenas I e III.  

E) I, II e III. 

 

30- Paciente em trabalho de parto, Gesta II, Para I, está com 5 contrações em 10 minutos, 

dilatação completa, em plano +4 de De Lee, bolsa rota e variedade de posição OEA. Foi 

detectada bradicardia fetal (< 100 bpm), mesmo após cessada a contração, associada à 

eliminação de mecônio espesso. A conduta mais adequada é:  

A) Ultimar o parto com auxílio de fórcipe.  

B) Realizar cesariana imediatamente.  

C) Ultimar o parto com manobra de Kristeller.  

D) Aguardar a ocorrência do parto espontâneo.  

E) Administrar tocolíticos e oxigênio e aguardar evolução espontânea. 

 



 

31- Gestante de 23 anos é trazida pelos bombeiros à sala de admissão da Maternidade após 

ter apresentado uma convulsão em casa, segundo relato de uma amiga que presenciou o 

fato e acompanhava a paciente ao hospital. Ela se apresentava obnubilada e incapaz de 

responder às perguntas. A sua história médica é desconhecida e a amiga descreve o 

episódio de uma convulsão generalizada, acompanhada de perda da consciência, de início 

súbito, com duração inferior a um minuto e acredita que a gestante está no 7º mês. Ao 

exame: T=36,7ºC, FC=80 bpm, FR=17, PA=180/110 mmHg. Altura uterina=33 cm, BCF=120 

bpm, Dinâmica uterina=ausente. Toque=colo grosso, posterior, 1 cm. Exames laboratoriais: 

Hemograma: leucócitos=16.000, bastões 2%, hematócrito=36%, hemoglobina=11,2; ácido 

úrico=6,1; plaquetas=50.000, TGO=180, TGP=85, DHL=990. Relação 

proteinúria/creatinúria=0,6. Qual a conduta correta nessa situação?  

 

a)            Sulfato de magnésio, controle da pressão arterial, antibioticoterapia e corticoide.  

 

b) Controle da pressão arterial, sulfato de magnésio, corticoide e interrupção da 

gestação.  

 

c)             Controle da pressão arterial, sulfato de magnésio, observação e corticoide.  

 

d) Controle da pressão arterial, sulfato de magnésio, corticoide e repouso absoluto. 

 

e)           Sulfato de magnésio, controle da pressão arterial, antibiótico, corticoide e cesárea com 

anestesia geral. 

 

32- Sobre gestações gemelares, assinale a alternativa correta.  

A) Nas gestações gemelares dicoriônicas, os gêmeos são sempre geneticamente diferentes.  

B) As restrições de crescimento são mais frequentes nas dicoriônicas.  

C) Nas gestações monocoriônicas não complicadas, recomenda-se a antecipação do parto para 

36-37 semanas.  

D) A incidência de prematuridade é menor nas monocoriônicas.  

E) A conduta nas restrições de crescimento é semelhante nas monocoriônicas e dicoriônicas. 

 

33- A OMS estabeleceu critérios de elegibilidade para uso dos métodos anticoncepcionais e as 

recomendações práticas selecionadas para uso dos contraceptivos, que são úteis para o 

atendimento da clientela e para as condutas médicas. A respeito do tema, considere as 

seguintes afirmativas:  

 



 

1. Se o médico está convencido de que a mulher não está grávida, o DIU (dispositivo 

intrauterino de cobre) e o SIULNG (sistema intrauterino contendo levonorgestrel) podem ser 

inseridos em qualquer fase do ciclo menstrual.  

2. O DIU de cobre e o SIU-LNG podem ser usados por mulheres adolescentes sem filhos, sem a 

necessidade prévia de um esfregaço cérvico-vaginal (Papanicolaou).  

3. As mulheres que vão usar o DIU de cobre ou o SIU-LNG precisam ser orientadas 

adequadamente de que precisam obrigatoriamente fazer seguimento com ultrassonografia 

pélvica uma vez ao ano, para avaliar a posição do dispositivo na cavidade uterina.  

4. Para dar mais conforto às mulheres, é preferível que se faça a inserção do DIU de cobre e do 

SIU-LNG sempre com anestesia geral, em centro cirúrgico.  

5. O DIU de cobre 380 A e o SIU-LNG devem ser trocados a cada cinco anos, se a mulher decidir 

continuar usando por mais tempo.  

Assinale a alternativa correta.  

A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

B) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

C) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  

D) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.  

E) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.  

 

34- Tercigesta, secundípara, de 39 anos, encontra-se com 14 semanas de gravidez em primeira 

consulta de pré-natal. AP: pré-eclâmpsia em gestação anterior, HAS controlada com 

metildopa 750 mg por dia. A conduta sobre a utilização de ácido acetilsalicílico na gestação 

e sua justificativa, com base nas informações da tabela a seguir, são  

 

Tabela: Antiplaquetário versus placebo para prevenção primária Desfecho No de estudos 

 No de participantes Risco Relativo (IC95%)  

 

1. Hipertensão gestacional 33 20701 0,95 [0,88, 1,03]  

1.1. Risco Moderado 22 19863 1.00 [0,92, 1,08]  

1.2. Risco Alto 12 838 0,54 [0,41, 0,70] 

2. Pré-eclâmpsia com proteinúria 43 32590 0,83 [0,77, 0,89]  

2.1. Risco moderado 25 28469 0,86 [0,79, 0,95]  



 

2.2. Risco alto 18 4121 0,75 [0,66, 0,85]  

3. Eclâmpsia 9 22584 0,94 [0,59, 1,48]  

4. Morte materna 3 12709 2,57 [0,39, 17,06]  

5. Parto prematuro  

5.1. Parto < 34 semanas 5 4454 0,92 [0,71, 1,21]  

 

(Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S, King JF. Antiplatelet agents for preventing 

pre-eclampsia and its complications. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. 

Art. No.: CD004659. DOI: 10.1002/14651858.CD004659.pub2.)  

 

A) prescrever aspirina (100 mg ao dia) para redução da incidência de pré-eclâmpsia.  

B) prescrever aspirina (500 mg ao dia) para redução da incidência de hipertensão gestacional.  

C) prescrever aspirina (100 mg ao dia) para redução da incidência de parto pré-termo, antes da 

34a semana de gravidez.  

D) prescrever aspirina (500 mg ao dia) para redução da incidência de eclâmpsia. 


