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QUESTÃO 

1 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no antepé 
esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é dolorosa e 
o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo regular, 
sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso e 
tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

 

QUESTÃO 1 

Descreva cinco alterações encontradas na inspeção do pé. (0,5) 

Resposta. Onicomicose, edema com características linfáticas, úlcera 

infectada sem tecido de granulação, bordos elevados e eczema 
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QUESTÃO 

2 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no 
antepé esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é 
dolorosa e o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo 
regular, sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso 
e tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

QUESTÃO 2 

Na impossibilidade da aferição do índice tornozelo-braço ou podo-braço, qual alternativa pode ser 
usada para avaliar a perfusão distal do pé? (0,2) 

Resposta. pressão transcutânea de oxigênio  

Brito (p. 1713). 
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QUESTÃO 

3 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no 
antepé esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é 
dolorosa e o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo 
regular, sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso 
e tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

QUESTÃO 3 

Na avaliação da pressão digital do pé diabético, a partir de qual pressão digital pode se prever a 
cicatrização de uma úlcera? (0,3) 

Resposta. Sim. Pressão digital <30 mmHg sugere isquemia grave, pressão 

>55 mmHg prevê alta probabilidade de cicatrização.  

Brito (p. 1714). 
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QUESTÃO 

4 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no 
antepé esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é 
dolorosa e o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo 
regular, sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso 
e tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

QUESTÃO 4 

No caso, qual a graduação, segundo os critérios WIfI, para estadiar a infecção? (0,3) 

Resposta. 2 -moderada  

Brito (p. 1713). 

 

:  
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QUESTÃO 

5 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no 
antepé esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é 
dolorosa e o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo 
regular, sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso 
e tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

QUESTÃO 5 

Em relação aos exames de imagem, cite duas desvantagens no uso do ultrassom Doppler e duas 
no uso da angiotomografia no paciente diabético. (0,4) 

Resposta. 1. Ultrassom: calcificação da parede dificulta a realização do 

exame, menos acurácia em leito distal 

Brito (p. 1714-5).  

2. Angio TC: dificuldade de estimar grau de estenose pelas calcificações ou 

toxicidade renal do contraste. 

Brito (p. 1715).  
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QUESTÃO 

6 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no 
antepé esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é 
dolorosa e o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo 
regular, sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso 
e tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

QUESTÃO 6 

Descreva cinco achados do exame. (0,5) 

Resposta.  

- Artéria femoral profunda pérvia 

- Suboclusão na artéria femoral 

- Circulação colateral convergente da a. femoral profunda para poplítea 

- Poplítea pérvia e sem irregularidades 

- Tronco tíbio fibular pérvio e sem irregularidades 

- Tibial anterior com estenose discreta ostial 

- Tibial posterior pérvia com discretas irregularidades em toda extensão 

- Fibular pérvia com discretas irregularidades em toda sua extensão 

- Pediosa ocluída 
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QUESTÃO 

7 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente de 72 anos, diabético, hipertenso de longa data, refere ter há 45 dias, após trauma no 
antepé esquerdo, lesão ulcerada que se infectou e rapidamente aumentou de tamanho. A lesão é 
dolorosa e o impede de dormir.  

Relata hiperestesia e paresia em pernas e pés que dificulta a marcha e o uso de calçados (perde o 
chinelo) há dez anos. Afirma apresentar dor constritiva nas panturrilhas, mais acentuada à esquerda, 
que o obriga a parar após 120 metros.  

Em uso de losartana potássica 50 mg, duas vezes ao dia, atenolol 25 mg, uma vez ao dia, metformina 
850 mg, duas vezes ao dia, e cloridrato de pioglitazona 30 mg, uma vez ao dia, além de dieta.  

Exame físico 

Hipocorado 2+/4+, temperatura axilar de 37,8 ºC, PA: 150x90 mmHg. Ausculta cardíaca: ritmo 
regular, sem sopros. FC: 95 bpm.  

Pulsos: carotídeos, aorta abdominal e femorais bem palpáveis, sem sopros. Pulso poplíteo, pedioso 
e tibial posterior diminuídos à direita e ausentes à esquerda. 

QUESTÃO 7 

Qual a conduta terapêutica? (0,3) 

Resposta. Angioplastia da artéria femoral  

Pag: 1487 
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QUESTÃO 

8 

CASO CLÍNICO 2 

Há um ano paciente de 48 anos, sexo masculino, apresentou edema e eritema súbito da face. Relata 
que, ao abaixar a cabeça, era acometido de tonteira, lipotimia e hiperemia facial, o que o impedia de 
exercer suas atividades laborativas.  

Há seis meses, vem apresentando mal-estar geral, astenia, febre baixa vespertina e emagrecimento 
de 8 kg. 

 

História pregressa: aftas orais e genitais há mais de dez anos, que há um ano tornaram-se mais 
frequentes, e múltiplos nódulos subcutâneos dolorosos nos membros inferiores. Portador do vírus 
da hepatite B há sete anos. Nega tromboses venosas, artralgias, mialgias, sensibilidade ao sol, 
hipertensão e diabetes. 

Exame físico 

Face e região cervical: fácies pletórica e aumento de volume na região lateral direita, com veia jugular 
externa túrgida. 
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Membros superiores: discreto aumento de volume das extremidades superiores, mais acentuado à 
direita, sem sinal do cacifo. Enchimento capilar normal. Presença de pústulas sem relação com os 
folículos pilosos. 
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Membros inferiores: ausência de varizes ou sinais de insuficiência venosa crônica. Múltiplas 
cicatrizes nos pés e pernas com bordas bem delimitadas, fundo hipotrófico e circundadas por 
hiperpigmentação ocre. Há uma lesão nodular pré-tibial direita com centro ulcerado. Todos os pulsos 
arteriais presentes, de amplitude normal, sem sopros nos trajetos arteriais.  

 

 

QUESTÃO 8 

Qual a hipótese diagnóstica? (0,5) 

Resposta. Doença de Behçet 

Pag. 1770  
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QUESTÃO 

9 

CASO CLÍNICO 2 

Há um ano paciente de 48 anos, sexo masculino, apresentou edema e eritema súbito da face. Relata 
que, ao abaixar a cabeça, era acometido de tonteira, lipotimia e hiperemia facial, o que o impedia de 
exercer suas atividades laborativas.  

Há seis meses, vem apresentando mal-estar geral, astenia, febre baixa vespertina e emagrecimento 
de 8 kg. 

 

História pregressa: aftas orais e genitais há mais de dez anos, que há um ano tornaram-se mais 
frequentes, e múltiplos nódulos subcutâneos dolorosos nos membros inferiores. Portador do vírus 
da hepatite B há sete anos. Nega tromboses venosas, artralgias, mialgias, sensibilidade ao sol, 
hipertensão e diabetes. 

Exame físico 

Face e região cervical: fácies pletórica e aumento de volume na região lateral direita, com veia jugular 
externa túrgida. 
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Membros superiores: discreto aumento de volume das extremidades superiores, mais acentuado à 
direita, sem sinal do cacifo. Enchimento capilar normal. Presença de pústulas sem relação com os 
folículos pilosos. 
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Membros inferiores: ausência de varizes ou sinais de insuficiência venosa crônica. Múltiplas 
cicatrizes nos pés e pernas com bordas bem delimitadas, fundo hipotrófico e circundadas por 
hiperpigmentação ocre. Há uma lesão nodular pré-tibial direita com centro ulcerado. Todos os pulsos 
arteriais presentes, de amplitude normal, sem sopros nos trajetos arteriais.  

 

 

QUESTÃO 9 

Que exames de imagem você pediria para confirmar o diagnóstico dessa complicação? (0,5) 

Ultrassom Doppler ou angiotomografia ou angiorressonância 

Pag: 1294- 1300/ 1301-1307 
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QUESTÃO 

10 

CASO CLÍNICO 2 

Há um ano paciente de 48 anos, sexo masculino, apresentou edema e eritema súbito da face. Relata 
que, ao abaixar a cabeça, era acometido de tonteira, lipotimia e hiperemia facial, o que o impedia 
de exercer suas atividades laborativas.  

Há seis meses, vem apresentando mal-estar geral, astenia, febre baixa vespertina e emagrecimento 
de 8 kg. 

 

História pregressa: aftas orais e genitais há mais de dez anos, que há um ano tornaram-se mais 
frequentes, e múltiplos nódulos subcutâneos dolorosos nos membros inferiores. Portador do vírus 
da hepatite B há sete anos. Nega tromboses venosas, artralgias, mialgias, sensibilidade ao sol, 
hipertensão e diabetes. 

Exame físico 

Face e região cervical: fácies pletórica e aumento de volume na região lateral direita, com veia 
jugular externa túrgida. 
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Membros superiores: discreto aumento de volume das extremidades superiores, mais acentuado à 
direita, sem sinal do cacifo. Enchimento capilar normal. Presença de pústulas sem relação com os 
folículos pilosos. 
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Membros inferiores: ausência de varizes ou sinais de insuficiência venosa crônica. Múltiplas 
cicatrizes nos pés e pernas com bordas bem delimitadas, fundo hipotrófico e circundadas por 
hiperpigmentação ocre. Há uma lesão nodular pré-tibial direita com centro ulcerado. Todos os pulsos 
arteriais presentes, de amplitude normal, sem sopros nos trajetos arteriais.  

 

 

QUESTÃO 10 

Qual a terapêutica medicamentosa indicada para esse caso? (0,5) 

Resposta. Anticoagulação e imunossupressão (corticosteroides e 

azatioprina) Pag: 1770 
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QUESTÃO 

11 

CASO CLÍNICO 3 

Paciente 24 anos de idade, feminina, tabagista de dois maços/dia, com queixa de dor, parestesia e 
sensação de frio nas mãos há um ano, acompanhado de alteração de cor das extremidades dos 
quirodáctilos, que ficam pálidos e depois cianóticos. Refere artralgia migratória em pequenas e 
médias articulações. 

O exame físico revelou todos os pulsos de amplitude normal. 

  

Realizado ultrassom Doppler colorido arterial que não evidenciou alterações. 

QUESTÃO 11 

Qual é a hipótese diagnóstica? (0,5) 

Resposta. Síndrome de Raynaud 

Brito (p. 1781). 
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QUESTÃO 

12 

CASO CLÍNICO 3 

Paciente 24 anos de idade, feminina, tabagista de dois maços/dia, com queixa de dor, parestesia e 
sensação de frio nas mãos há um ano, acompanhado de alteração de cor das extremidades dos 
quirodáctilos, que ficam pálidos e depois cianóticos. Refere artralgia migratória em pequenas e 
médias articulações. 

O exame físico revelou todos os pulsos de amplitude normal. 

  

Realizado ultrassom Doppler colorido arterial que não evidenciou alterações. 

QUESTÃO 12 

Cite cinco hipóteses diagnósticas que desencadeariam esse quadro clínico? (0,5) 

Quadro 159-3 

pag: 1782 
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QUESTÃO 

13 

CASO CLÍNICO 3 

Paciente 24 anos de idade, feminina, tabagista de dois maços/dia, com queixa de dor, parestesia e 
sensação de frio nas mãos há um ano, acompanhado de alteração de cor das extremidades dos 
quirodáctilos, que ficam pálidos e depois cianóticos. Refere artralgia migratória em pequenas e 
médias articulações. 

O exame físico revelou todos os pulsos de amplitude normal. 

  

Realizado ultrassom Doppler colorido arterial que não evidenciou alterações. 

QUESTÃO 13  

Cite três medidas gerais que devem ser adotadas nesse caso. (0,3) 

Resposta. Evitar frio (local e geral), evitar bebidas geladas, proteger as 

mãos com luvas, para aquecer extremidades usar calor a distância 

(abdome e axilas), abolir o uso de tabaco, suspender o uso de fármacos 

vasoconstritores, reduzir a excitação psíquica, evitar traumas sobre mãos 

e pés. 

Brito. Pag 1785 
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QUESTÃO 

14 

CASO CLÍNICO 3 

Paciente 24 anos de idade, feminina, tabagista de dois maços/dia, com queixa de dor, parestesia e 
sensação de frio nas mãos há um ano, acompanhado de alteração de cor das extremidades dos 
quirodáctilos, que ficam pálidos e depois cianóticos. Refere artralgia migratória em pequenas e 
médias articulações. 

O exame físico revelou todos os pulsos de amplitude normal. 

  

Realizado ultrassom Doppler colorido arterial que não evidenciou alterações. 

QUESTÃO 14 

Cite duas medicações indicadas no caso. (0,2) 

Resposta. Bloqueadores dos canais de cálcio (nifedipina, anlodipina), 

bloqueadores dos receptores α-adrenérgicos, antagonistas da serotonina 

(fluoxetina), antagonistas de receptores da endotelina (bosentana), 

inibidores da fosfodiesterase* (sildenafil), esteroides anabolizantes tipo 

estanozodol, simpaticolíticos, vasodilatadores tipos PGE1 e PGI2 e 

Brito (pp. 1785). 
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QUESTÃO 

15 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 15 

Qual posologia de rivaroxabana deve ser sugerida para o tratamento? (0,5) 

Resposta. 15 mg (2x) por 21 dias e depois 20 mg (dia), pelo menos três 

meses 
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QUESTÃO 

16 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 16 

Cite quatro exames para pesquisa de trombofilia para essa paciente. (0,4) 

Resposta. Fator V de Leiden, gene mutante da protrombina, 

homocisteína, anticardiolipinas IgG e IgM, anticoagulante lúpico (por no 

mínimo dois métodos), anti-beta-2-glicoproteína I IgG e IgM. 

pag. 1669 
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QUESTÃO 

17 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 17 

Em que momento você solicitaria a pesquisa de trombofilia? Justifique sua resposta. (0,5) 

Resposta.  Os resultados não irão modificar a sua conduta inicial (3-6 

meses), idealmente a pesquisa dó deve ser feita ao fim dessa fase. No 

campo das trombofilias, esses resultados não irão modificar a conduta 

imediata 

Pag. 1671 
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QUESTÃO 

18 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 18 

Caso você suspeite de síndrome do anticorpo antifosfolípide, você consideraria apenas um único 
resultado de exame positivo? Justifique sua resposta. (0,5) 

Resposta. NÃO. A SAF é caracterizada pela presença de duas dosagens 

positivas, com intervalo de 12 semanas, dos anticorpos anticardiolipinas e 

anticorpos anti-β2-glicoproteína I (IgM e IgG) ou do anticoagulante lúpico, 

sendo que as dosagens da anticardiolipinas IgM ou IgG devem ser iguais 

ou superiores a 40 MPL e 40 GPL, respectivamente, associadas a um 

sintoma 
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QUESTÃO 

19 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 19 

Cite três razões para pesquisar trombofilia em pacientes com tromboembolismo venoso. (0,3) 

Resposta. Extensão de tratamento para prevenção de recorrência, 

suspensão de tratamento para evitar hemorragia (caso negativa) e 

investigação familiar 

O argumento mais importante a favor da pesquisa das trombofilias é o 

fato de avaliar o risco × o benefício de se manter o anticoagulante oral. 
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QUESTÃO 

20 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 20 

Cite três desvantagens da pesquisa de trombofilia em pacientes com tromboembolismo venoso. 
(0,3) 

Resposta. Custo elevado para uma associação baixa de recorrência em 

algumas das trombofilias, impacto psicossocial de um diagnóstico de 

mutação genética com pouco impacto no risco, exposição a profilaxia 

desnecessária 
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QUESTÃO 

21 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 21 

Cite mais duas opções terapêuticas, incluindo em suas respostas o nome da droga e sua posologia. 
(0,2) 

Resposta. Quadro 149-4, pag: 1686,  
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QUESTÃO 

22 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 22 

Na necessidade de troca da rivaroxabana por questão econômica, descreva o mecanismo de ação 
da varfarina? (0,5) 

Resposta. Interfere na ação dos fatores II, VII, IX e X, proteína C e S 
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QUESTÃO 

23 

CASO CLÍNICO 4 

Paciente de 34 anos idade, feminina, apresentou edema de membro inferior esquerdo há sete dias, 
associado a dor e aumento de temperatura na panturrilha. Nega comorbidades e refere uso de 
anticoncepcional oral combinado. Sedentária. História familiar de tromboembolismo venoso (irmã 
aos 35 anos).  

Procurou Serviço de Emergência 48h após o início do quadro, onde foi diagnosticada trombose 
venosa profunda femoropoplítea esquerda e orientado o uso de rivaroxabana para tratamento 
domiciliar. 

 

QUESTÃO 23 

No caso de gestação dessa paciente durante o tratamento com rivaroxabana, qual a droga de 
escolha para a troca do tratamento? Cite medicação e dose. (0,5) 

Resposta. Enoxaparina 1mg/kg/dose, 2x dia ou 1,5mg/Kg/dia 
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QUESTÃO 

24 

CASO CLÍNICO 5 

Mulher de 52 anos iniciou, há quatro dias, dor intensa na face lateral da perna esquerda onde 
apareceu placa eritematosa. A dor era contínua e melhorava pouco com analgésicos, impedindo o 
sono. Rapidamente a placa eritematosa evoluiu para placa necrótica e ulcerou.  

Hipertensa há 25 anos, em uso irregular de enalapril 10 mg de 12/12 horas e atenolol 50 mg, uma 
vez ao dia. Nega diabetes mellitus e outras comorbidades. 

Ao exame: PA 200x110 mmHg, úlcera arredondada, com bordas definidas, fundo pálido e cerca de 
3 cm de diâmetro. Pulsos arteriais de amplitude normal, sem sopros em trajetos arteriais. Ausência 
de varizes essenciais.  

 

 

QUESTÃO 24 

Qual é a sua hipótese diagnóstica com relação à úlcera? (0,3) 

Resposta. Úlcera hipertensiva ou de Martorell 
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QUESTÃO 

25 

CASO CLÍNICO 5 

Mulher de 52 anos iniciou, há quatro dias, dor intensa na face lateral da perna esquerda onde 
apareceu placa eritematosa. A dor era contínua e melhorava pouco com analgésicos, impedindo o 
sono. Rapidamente a placa eritematosa evoluiu para placa necrótica e ulcerou.  

Hipertensa há 25 anos, em uso irregular de enalapril 10 mg de 12/12 horas e atenolol 50 mg, uma 
vez ao dia. Nega diabetes mellitus e outras comorbidades. 

Ao exame: PA 200x110 mmHg, úlcera arredondada, com bordas definidas, fundo pálido e cerca de 
3 cm de diâmetro. Pulsos arteriais de amplitude normal, sem sopros em trajetos arteriais. Ausência 
de varizes essenciais.  

 

 

QUESTÃO 25 

Qual é a fisiopatologia da formação da úlcera? (0,3) 

Resposta. Comprometimento de arteríolas de pele com contração, 

espasmo e hiperplasia intimal e média 
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QUESTÃO 

26 

CASO CLÍNICO 5 

Mulher de 52 anos iniciou, há quatro dias, dor intensa na face lateral da perna esquerda onde 
apareceu placa eritematosa. A dor era contínua e melhorava pouco com analgésicos, impedindo o 
sono. Rapidamente a placa eritematosa evoluiu para placa necrótica e ulcerou.  

Hipertensa há 25 anos, em uso irregular de enalapril 10 mg de 12/12 horas e atenolol 50 mg, uma 
vez ao dia. Nega diabetes mellitus e outras comorbidades. 

Ao exame: PA 200x110 mmHg, úlcera arredondada, com bordas definidas, fundo pálido e cerca de 
3 cm de diâmetro. Pulsos arteriais de amplitude normal, sem sopros em trajetos arteriais. Ausência 
de varizes essenciais.  

 

 

QUESTÃO 26 

Além dos cuidados locais, qual é a conduta terapêutica para cicatrizar a lesão? (0,2) 

Resposta. Controle da pressão arterial. 

Pag: 1788 

 

 

 



 

 


