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Instituto Albert Sabin (IAS)

Rio de janeiro, 4 de dezembro de 2021

490Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina
( Terapia Intensiva / Emergência)

Local Riale Brisa Hotel Barra da Tijuca

Aulas de 08h30min até 13:00 h

Questão 1-

1- Paciente com quadro de dor torácica típica, hipotensão e dispneia. PA= 80x40
mmHg e FC= 168 bpm. Apresenta o ECG abaixo. Qual o tratamento mais
indicado ?

(a) Adenosina
(b) CVES (cardioversão elétrica sincronizada)
(c) Desfibrilação
(d) Manobra vagal
(e) Amiodarona

Questão 2 –
2- Com relação ao ritmo cardíaco abaixo, quais das opções abaixo representa a

resposta correta ?
(a) Ritmo Sinusal
(b) BAV I°
(c) Bradicardia Sinusal
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(d) BAV II° Mobitz tipo I
(e) BAV III°

Questão 3-
Paciente deu entrada na emergência desacordado e irresponsivo. Qual as medidas
você deveria tomar imediatamente considerando o ritmo abaixo ?

(a) Iniciar as manobras de RCP
(b) CVES
(c) Desfibrilar logo que possível
(d) Fazer Adenosina 6 mg
(e) Respostas A e C estão corretas

Questão 4- Paciente sexo masculino 78 anos, apresenta queixa de desmaios . Qual a
hipótese diagnóstica mais apropriada para o caso em questão ?

(a) BAV de I°
(b) BAV de II° tipo 1
(c) Ritmo Juncional
(d) BAV III° (Dissociação Atrioventricular )
(e) Bradicardia Sinusal

Questão 5- Com relação ao ritmo cardíaco abaixo, quais das opções abaixo representa
a resposta correta ?
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(a) Ritmo Idioventricular
(b) BAV II° Mobitz tipo II
(c) BAV III° (Dissociação Atrioventricular)
(d) Ectopias Supraventriculares
(e) Ectopias Ventriculares

Questão 6- Com relação aos ritmos cardíacos abaixo, quais das opções abaixo
representa a resposta correta ?

(a) Ritmo Juncional / Idioventricular
(b) BAV II° Mobitz tipo I e tipo II
(c) BAV III° (Dissociação Atrioventricular) / Ritmo Juncional
(d) Ritmo Idioventricular / BAV I°
(e) Bradicardia Sinusal / Idioventricular

Questão 7- Quais as drogas podem ser usadas durante as manobras de RCP em um
paciente vítima de PCR em Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular Sem Pulso ?

(a) Adrenalina
(b) Adrenalina e Amiodarona
(c) Amiodarona
(d) Nitroprussiato de Sódio
(e) Adrenalina e Atropina
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Questão 8- Entre as possíveis causas de PCR em Assistolia e AESP existem
aquelas que não podemos deixar de lembrar, sendo assim, assinale abaixo a
alternativa que contenha 04 das 10 causas.

(a) Hipoglicemia / Hipoxia / Hipercalêmia / Trombose Pulmonar
(b) Hipoxia / Acidose / Hiponatremia / Tamponamento Cardíaco
(c) Acidose / Hipoxia / Pneumotórax por tensão / Trombose Coronária
(d) Hipoglicemia / Hipotermia / Acidose / Hipernatremia
(e) Hipotermia / Acidose / Hipoxia / AVE Isquêmico

Questão 9 - Com relação aos sinais de instabilidade relacionados a tomada de decisão
diante de um paciente com quadro de Taqui ou Bradiarrtimia, quais das alternativas
representa a correta?

(a) Dispnéia com congestão / Dor no membro superior direito
(b) Rebaixamento do nível de consciência / Dor torácica típica
(c) Hipotensão arterial / Hipertermia
(d) Cianose central / Agitação psicomotora
(e) Crise Convulsiva / Hipertensão Arterial

Questão 10 – Entre as questões relacionadas a uma RCP de Alta Qualidade, assinale a
alternativa que não corresponde a resposta certa?

(a) Profundidade de compressão mín. de 5 cm e máx. de 6 cm em adultos
(b) Minimização das interrupções nas compressões torácicas
(c) Evitar excesso de ventilação e hiperóxia (01vent / 6seg)
(d) Frequência de compressão mínima de 100/min. e máxima de 120/min.
(e) Retorno parcial do tórax após cada compressão

Questão 11 - A hiperventilação deve sempre ser evitada, pois pode piorar o status
clínico e hemodinâmico do paciente. Dentre as alternativas abaixo, qual a condição
que não está relacionada a hiperventilação:

(a) Redução do débito cardíaco
(b) Aumento do risco de broncoaspiração
(c) Aumento da pressão intratorácica
(d) Aumento do retorno venoso
(e) Aumento do débito cardíaco

Questão 12 - A sequência rápida de intubação (SRI) tem por objetivo obter o controle
das vias aéreas no menor tempo possível após abolição dos reflexos protetores. Dos
itens abaixo, qual não faz parte dos “P”s da SRI:

(a) Punção venosa profunda
(b) Pré-oxigenação
(c) Preparação
(d) Paralisia com indução
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(e) Posicionamento do tubo

Questão 13 - Durante o atendimento a um paciente com parada cardiorrespiratória foi
necessário o uso de uma cânula orofaríngea (Guedel) para otimizar a ventilação com
BVM. Para definir o tamanho adequado da cânula, qual a medida que devemos utilizar:

(a) Distância entre o queixo e o lobo da orelha
(b) Distância entre a comissura labial e a parte superior da orelha
(c) Distância entre a comissura labial e o lóbulo da orelha
(d) Distância entre a ponta do nariz e o lóbulo da orelha
(e) Distância entre o queixo e a parte superior da orelha

Questão 14 - Constituem características que indicam maior dificuldade de ventilação
por dispositivo bolsa-vávula-máscara (AMBU), exceto:

(a) Ausência de dentes
(b) Obesidade mordida
(c) Vômitos incoercíveis
(d) Presença de barba longa
(e) Nariz pequeno

Questão 15: Para que as condições ótimas de intubação orotraqueal sejam alcançadas
é fundamental a utilização de sedativos. Para pacientes com síndromes coronarianas
isquêmicas com hipertensão arterial, qual sedativo não estaria indicado como indutor,
por aumentar a pressão arterial e o inotropismo, piorando o quadro isquêmico do
paciente:

(a) Propofol
(b) Ketamina
(c) Dormonid
(d) Etomidato
(e) Fenobarbital

Questão 16 - Na indicação de instalação de uma via aérea definitiva precisamos
sempre procurar obter sucesso na primeira tentativa. Qual das características abaixo
não torna a minha primeira tentativa ótima:

(a) Laringoscopista experiente
(b) Não utilização de guia
(c) Posicionamento adequado do paciente
(d) Bloqueio neuromuscular adequado
(e) Utilização da técnica adequada
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Questão 17 - São indicações para estabelecimento de via aérea definitiva, EXCETO:
(a) Fraturas maxilofaciais graves.
(b) Hematoma cervical em expansão.
(c) Apnéia.
(d) TCE com Escala de coma de Glasgow menor ou igual a 10
(e) Queimadura de vias aéreas superiores

Questão 18 - São exemplos de dispositivos extra-glóticos (DEG), exceto:
(a) Máscara laríngea
(b) Tubo laríngeo
(c) Estilete luminoso
(d) Tubo esôfago traqueal
(e) Todas as alternativas estão corretas

Questão 19 - Um paciente de 46 anos é admitido no serviço de emergência vítima de
acidente automobilístico apresentando ferida corto-contusa em região frontal além de
trauma torácico, pois não estava com cinto de segurança. Ao exame se apresenta
pouco responsivo, com escala de coma de Glasgow calculada em 7. No mais, se
encontra hemodinamicamente estável, com oximetria de pulso 97%, sem esforço
respiratório e com ausculta pulmonar normal.
Considerando o quadro acima:
I- Não precisamos nos preocupar com a via aérea neste momento pois sua saturação
está adequada
II- Precisa ser prontamente submetido a intubação orotraqueal para proteção da via
aérea
III- Não devemos colocar colar cervical pois isso vai atrapalhar o procedimento de
intubação e a manutenção do paciente em ventilação mecânica
Qual (is) itens são verdadeiros:

(a) Somente I
(b) Somente II
(c) Somente III
(d) I e III
(e) Todas estão corretas

Questão 20 - A intubação orotraqueal constitui um dos maiores desafios na prática
médica diária e a oportunidade de treinamento é muito inferior ao necessário, para
que se adquira proficiência. Sabemos que quanto mais tentativas são realizadas, mais
efeitos deletérios pela laringoscopia pioram a condição do paciente. Após quantas
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tentativas sem sucesso devemos pedir que outro profissional, de
preferência mais experiente, assuma o procedimento:

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5

Questão 21 - O conhecimento fisiopatológico que mais contribuiu para a redução
significativa da mortalidade por IAM foi:

(a) A hipertensão arterial como importante fator de risco para aterosclerose
coronária.

(b) Com a necrose miocárdica da parede anterior que pode levar a ruptura do
septo interventricular.

(c) O choque cardiogênico devido à extensa necrose miocárdica,
principalmente em infarto na parede anterior.

(d) A obstrução coronária que decorre da formação de trombo sobre uma
placa aterosclerótica vulnerável.

(e) A fibrilação atrial aguda que pode ocorrer associada aos quadros de
disfunção diastólica de VE.

Questão 22 - Paciente diabético e hipertenso, deu entrada no hospital com IAM com
supra de ST da parede anterior e foi tratado através de angioplastia primária com
colocação de Stent na coronária descendente anterior. Evoluiu sem complicações e a
coronariografia não revelava lesões significativas em outras artérias. Após 7 dias
recebe alta hospitalar e sem qualquer outro sintoma adicional. Assinale, entre as
drogas abaixo listadas, aquela que não é utilizada na prevenção secundária de eventos
neste paciente.

(a) Aspirina
(b) Estatina
(c) Clopidogrel
(d) IECA
(e) Nitrato

Questão 23 - Paciente de 65 anos, masculino, internado há 4 dias por infarto agudo do
miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (primeiro evento clínico
cardiológico de sua vida). Ao ecocardiograma transtorácico, apresenta diagnósticos de
esclerose valvar aórtica e insuficiência mitral funcional de grau severo. A fração de
ejeção do ventrículo esquerdo foi estimada em 48% (Simpson Biplanar). A massa
ventricular e a espessura relativa do ventrículo esquerdo são normais.

É correto afirmar:
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(a) A fração de ejeção do ventrículo esquerdo está dentro da faixa
de normalidade e compatível com o diagnóstico de função sistólica global
preservada no caso descrito.
(b) Insuficiência mitral funcional de qualquer grau de severidade é comum após
infarto agudo do miocárdico e provavelmente seja um fator prognóstico
independente para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca e eventos
cardiovasculares adversos maiores.
(c) No paciente descrito, não se espera maior incidência de distúrbios de ritmo
cardíaco como fibrilação atrial para os próximos 5 anos.
(d) O mecanismo da insuficiência mitral de grau severo apresentado por este
paciente pode ser relacionado ao aparelho subvalvar mitral, do tipo ruptura de
músculo papilar.
(e) O grau de disfunção diastólica (não referido no laudo ecocardiográfico) é
muito importante para a determinação não invasiva das pressões de
enchimento do ventrículo esquerdo, e também é fator determinante para a
tomada de decisão.

Questão 24 - Homem de 42 anos, fumante e estressado, acordou com dor intensa na
face anterior do tórax, de início súbito, natureza constrictiva e irradiando para a região
posterior do tórax. Procurou a emergência, sendo-lhe feito de imediato um ECG que
mostrou supradesnivelamento do segmento ST nas paredes inferior e posterior. No
último ano, havia tido 2 ou 3 episódios similares, mas de menor intensidade e duração,
para os quais não tomara providência. Não apresentava outras queixas. O exame
físico mostrou níveis normais de PA. Enquanto se acionava o serviço de hemodinâmica
para realização de angioplastia primária, o paciente referiu alívio da dor. Repetiu-se o
ECG que evidenciou melhora do supradesnivelamento. De acordo com o caso seguem
as seguintes perguntas:

Qual a consideração cabível para o momento?
a) Certamente é angina de estável, e o paciente pode ser tratado

ambulatorialmente.
b) Trata-se provavelmente de Angina de Prinzmetal, mas a lesão

ateroesclerótica coronariana tem de ser descartada.
c) Neste quadro de angina o Teste Ergométrico não auxilia no diagnóstico

diferencial neste caso.
d) A possibilidade de repolarização precoce em paciente com ansiedade

generalizada deve ser considerada.
e) A coronariografia está indicada e deve estar relacionada a lesão no

território de coronária direita.

Questão 25 - A respeito do diagnóstico e tratamento de infarto agudo do miocárdio do
ventrículo direito (IVD) incluem todas as seguintes, EXCETO:
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(a) A perda do transporte atrial no IVD é melhor tratada com
diurético de alça.
(b) Hipotensão em resposta a pequenas doses de nitroglicerina em pacientes
com IAM de parede inferior sugere IVD.
(c) Hipoxemia sistêmica sem causa aparente levanta a possibilidade de forame
oval patente.
(d) Os achados hemodinâmicos no IVD costumam assemelhar-se aos dos
pacientes com doença pericárdica.
(e) A elevação do segmento ST na derivação V4R é sinal sensível e específico de
IVD.

Questão 26 - Em que cenário abaixo a indicação de angiotomografia das artérias
coronárias é considerada definitivamente apropriada?

(a) Pré-operatório de endarterectomia de artéria carótida, baixa capacidade
funcional e dois fatores de risco cardiovascular.
(b) Paciente com angina ou com equivalentes anginosos, para avaliação da
perviedade de enxertos pós-revascularização cirúrgica.
(c) Para diagnóstico de doença coronariana em paciente assintomático, não
transplantado e com escore de Framingham de risco cardiovascular em nível
intermediário ou grave.
(d) Pacientes com dor torácica provavelmente anginosa ou equivalentes
anginosos, não-agudos, com alta probabilidade pré-teste para doença arterial
coronariana.
(e) Paciente com cintilografia miocárdica que diagnosticou presença de
isquemia em grau severo.

Questão 27 - Todas as seguintes informações sobre cardioversão elétrica são
verdadeiras, EXCETO:

(a) Deve-se aplicar choque sincronizado na cardioversão elétrica de
taquicardias supraventriculares com instabilidade hemodinâmica.
(b) A administração endovenosa prévia de Amiodarona torna mais provável o
sucesso da cardioversão da fibrilação atrial para o ritmo sinusal.
(c) A anticoagulação pode ser interrompida com segurança 5 dias após a
cardioversão bem sucedida da fibrilação atrial crônica para o ritmo sinusal.
(d) A incidência de embolia sistêmica após cardioversão bem sucedida de
fibrilação atrial é baixa (1% a 3%).
(e) Choques repetidos na mesma carga elétrica diminuem a impedância da
parede torácica.

Questão 28 - O diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio no peri-operatório
imediato, após cirurgia cardíaca é considerado definitivo quando:

I. Novas ondas Q evidenciadas em ECG seriados.
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II. Detectar-se uma nova anormalidade na contração segmentar do
ventrículo esquerdo ao ecocardiograma.
III. Ocorrer elevação das enzimas cardíacas, acima de duas vezes do valor de
referência.
Está(ão) correta(s):
(a) Apenas I.
(b) Apenas I e II.
c) Apenas II.
d) Apenas II e III.
e) Apenas III.

Questão 29 - Todos os itens abaixo são determinantes primários do débito cardíaco,
EXCETO:

(a) Estado contrátil do miocardio.
(b) Frequência cardíaca.
(c) Pré-carga de ventrículo esquerdo.
(d) Pós-carga do ventrículo esquerdo.
(e) Capacidade de transporte de oxigênio do sangue.

Questão 30 - Qual das seguintes condições é contraindicação absoluta para o uso de
trombolítico no IAM C/ SST?

(a) História de hipertensão arterial sistêmica mal controlada.
(b) Hipertensão severa não controlada na apresentação (PAS > 180 mmHg ou
PAD > 110 mmHg).
(c) Dissecção da aorta
(d) História de úlcera péptica.
(e) Gestação.

Questão 31 - Qual dos seguintes fármacos NÃO promove redução de eventos no pós-
operatório de cirurgia de revascularização miocárdica quando empregada até o dia do
procedimento?

a) Beta bloqueadores.
b) Ácido acetilsalicílico.
c) Inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio.
d) Estatinas.
e) Enoxaparina.

Questão 32 - Em relação ao tratamento farmacológico inicial das Síndromes coronárias
agudas sem supradesnível do segmento ST, é correto afirmar:
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(a) Carvedilol, metoprolol ou bisoprolol devem ser usados nos
pacientes que apresentam sinais de insuficiência cardíaca.
(b) O melhor momento para o início da terapia com estatinas é após a alta
hospitalar.
(c) Nitratos devem ser usados sempre que não haja hipotensão, já que
diminuem a mortalidade.
(d) Rivaroxabana é o anticoagulante de escolha para paciente com alto risco de
sangramento, durante a internação.
(e) Devemos utilizar os inibidores da glicoproteína IIb/IIIa rotineiramente na
prevenção de trombose coronariana.

Questão 33 - NÃO é considerada indicação para Marca Passo temporário transvenoso
no Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnível do segmento ST:

(a) Bloqueio trifascular.
(b) BAV de II grau Mobitz II.
(c) BAV de III grau.
(d) BAV de II grau (Alto grau).
(e) Bloqueio do ramo esquerdo.

Questão 34 -Movimento anormal (paradoxal) de septo inter-ventricular pode ser visto
em todas as seguintes situações, EXCETO:

(a) Pós-operatório de Cirurgia de Revascularização Miocárdica
(b) Insuficiência Mitral Grave
(c) Marcapasso ventricular
(d) Bloqueio completo de Ramo Esquerdo
(e) Tromboembolismo pulmonar

Questão 35 - Ecocardiograma realizado no Pronto-Socorro em paciente com quadro de
dor precordial de início súbito. A imagem é compatível com:

a) Pericardite aguda
b) Delaminação aórtica
c) Presença de trombose arterial
d) Presença de vegetação na válvula aórtica.
e) Endomiocardiofibrose
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Questão 36 - Quanto ao tratamento de reperfusão no Infarto Agudo do Miocárdio,
podemos afirmar:

(a) A infusão do trombolítico deve ser iniciada nos primeiros 30 minutos da
chegada do paciente ao Pronto-Socorro.
(b) Sempre vale a pena transferir o paciente para hospital com capacidade de
realizar angioplastia primária.
(c) No IAM de parede inferior não há indicação de trombolítico.
(d) Angioplastia primária ou trombolíticos trazem o mesmo benefício para o
tratamento do IAM sem supra de ST.
(e) Quadro clínico de IAM e bloqueio de ramo esquerdo é indicação formal de
angioplastia primária.

Questão 37- Assinale a alternativa correta. A estabilização de uma placa
aterosclerótica
requer:

(a) Diminuição do conteúdo de tecido matricial e fibroblastos
(b) Diminuição do volume da placa, sem modificações em sua composição
(c) Aumento do processo inflamatório no interior da placa
(d) Implante de Stent farmacológico
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(e) Diminuição do seu conteúdo lipídico e inflamatório

Questão 38- Com relação ao fluxo coronariano, assinale a alternativa correta:

(a) Os determinantes principais do consumo de O2 são a frequência cardíaca,
a pressão sistólica e a contratilidade do VE.
(b) O óxido nítrico produzido pelo endotélio aumenta o cálcio intracelular e
com isso diminui o relaxamento miocárdico.
(c) A resistência vascular coronariana depende exclusivamente da resistência
das artérias de condutância epicárdica.
(d) A pressão coronariana distal reduz-se nas estenoses a partir de 50%.
(e) A reserva de fluxo coronariano no ventrículo direito equivale à do ventrículo
esquerdo.

Questão 39- Na avaliação inicial do paciente com dor torácica, assinale a alternativa
correta.

(a) O ECG deve ser obtido em até 30 minutos do início do atendimento e o uso
da telemedicina é fundamental para o diagnóstico rápido .
(b) A prevalência de infarto em pacientes com supradesnível de ST de mais de
1 mm é de 50%.
(c) É obrigatória a solicitação dos marcadores de necrose miocárdica
(Troponina e CK-MB) nos pacientes com dor anginosa típica e supradesnível de
ST, imediatamente após a chegada ao pronto-atendimento, para que seja
definida a conduta final.
(d) A mioglobina sérica é o marcador mais específico para o dano miocárdico.
e) A estratificação de risco precoce na suspeita de síndrome coronária aguda
deve sempre considerar a história, o exame físico, o ECG e os marcadores de
necrose miocárdica.

Questão 40- As placas ateroscleróticas mais comumente associadas ao infarto agudo
do miocárdio são:

(a) as que têm estenose superior a 95%.
(b) as que têm capa fibrosa fina, com conteúdo lipídico e trombo sobreposto.
(c) as placas calcificadas com mais de 70% de estenose.
(d) as placas espumosas com até 50% de estenose.
(e) as que se associam a trombos com mais de 3 cm de comprimento.
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Questão 41- Um paciente é atendido na emergência com queixa de dor
torácica, com o eletrocardiograma que revelou desvio do eixo elétrico do QRS para
direita e padrão S1Q3T3. A etiologia mais provável dessa dor apresentada é:

(a) embolia pulmonar
(b) dissecção aguda de aorta
(c) infarto agudo do miocárdio de parede inferior
(d) infarto agudo do miocárdio de parede anterior
(e) miopericardite

Questão 42- Os betabloqueadores são drogas amplamente utilizadas em cardiologia,
em especial, no tratamento das doenças coronarianas. Dentre as opções, abaixo, uma
delas apresenta apenas betabloqueadores considerados cardiosseletivos:

(a) propranolol, sotalol e esmolol
(b) atenolol, metoprolol, bisoprolol
(c) atenolol, carvedilol, bisoprolol
(d) propranolol, metoprolol, carvedilol
(e) Esmolol, carvedilol e sotalol

Questão 43-Mulher de 59 anos, diabética tipo 2 há 15 anos, foi internada devido a
IAM. Ao exame físico apresenta evidências de congestão venosa jugular e pulmonar, o
que é confirmado pela radiografia de tórax, além de estertores à ausculta pulmonar.
No ECG há depressão do segmento ST na parede anterior e no ECO, observou-se uma
hipocinesia anterior com uma fração de ejeção de ± 40%. Terapêutica otimizada com
medicação “anti-isquêmica”, além de diuréticos e inibidores da ECA. Qual dos estudos
diagnósticos descritos abaixo, deve ser realizado a seguir?

(a) teste de esforço em esteira
(b) coronariografia
(c) ecocardiografia com estresse farmacológico
(d) cintilografia miocárdica com dipiridamol
(e) Angitomografia coronariana

Questão 44- . Homem de 50 anos internado com desconforto precordial de forte
intensidade, irradiado para região cervical e MSE, de cerca de 2h de duração.
Sabidamente hipertenso de longa data, sem tratamento ou uso de qualquer
outro medicamento. Ao exame a FC era de 110bpm e a PA de 180X100mmHg;
não havia distensão venosa jugular, a ausculta pulmonar era normal e notava-
se a presença à ausculta cardíaca de 4º bulha, sem sopros. No ECG observa-
se depressão do segmento ST de 1mm, na parede inferior. Foi iniciada terapia
com AAS, clopidogrel, heparina, nitrato venoso, morfina, e benzodiazepínico
para controle de ansiedade. Além da medicação utilizada, qual medicamento abaixo
também deverá ser utilizado?
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(a) nifedipina
(b) losartana
(c) nitroprussiato de Na+
(d) hidralazina
(e) metoprolol

Questão 45- Na avaliação da angiografia coronariana as lesões das artérias são
consideradas significativas quando:

(a) Lesão > que 30% nas artérias epicárdicas e > que 20% no tronco
coronariano esquerdo
(b) Lesão >que 40% nas artérias epicárdicas e < que 50% no tronco
coronariano esquerdo
(c) Lesão > que 70% nas artérias epicárdicas e > que 50% no tronco
coronariano esquerdo
(d) Lesão < que 70% nas artérias epicárdicas e > que 30% no tronco
coronariano esquerdo
(e) Lesão > que 50% nas artérias epicárdicas e < que 30% no tronco
coronariano esquerdo

Questão 46- Dentre os novos anticoagulantes orais (NOACS), qual apresenta como
mecanismo de ação principal a inibição direta da trombina?

(a) Rivaroxabana
(b) Prasugrel
(c) Dabigatrana
(d) Edoxabana
(e) Apixabana

Questão 47- Em que situação abaixo, estou autorizado ao uso do trombolítico no
Trombo Embolismo Pulmonar (TEP)?

(a) estão indicados para o tratamento de pacientes com TEP maciça e/ou
instabilidade hemodinâmica e sem contraindicações importantes para
anticoagulantes.
(b) estão indicados para o tratamento de pacientes com TEV importante das
veias femorais e sem contraindicações importantes para anticoagulantes.
(c) estão indicados para o tratamento de pacientes com TEP maciça e
estabilidade hemodinâmica e sem contraindicações importantes para
anticoagulantes.
(d) estão indicados para o tratamento de pacientes com trombose de veia cava
inferior e estabilidade hemodinâmica e sem contraindicações importantes
para anticoagulantes.
(e) Nenhuma das respostas anteriores
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Questão 48- A Triade Clássica de Virchow é composta de:
(a) Lesão endotelial, estase venosa e flebite.
(b) Estase venosa, hipercoagulabilidade e flebite.
(c) Lesão endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade.
(d) Estase venosa, flebite e policitemia.
(e) Lesão endotelial, policitemia e estase

Questão 49 - São considerados fatores de riscos maiores para o desenvolvimento de
TVP/TEP:

(a) Cirurgia abdominal de grande porte, parto cesáreo e insuficiência cardíaca

(b) Anovulatório oral, obesidade e imobilidade durante a hospitalização por
mais de 3 dias.
(c) Cirurgia abdominal de grande porte, prótese de quadril ou joelho e evento
embólico prévio.
(d) Cirurgia abdominal de grande porte, prótese de quadril ou joelho e
tromboflebite superficial.
(e) Cateter venoso central, tromboflebite superficial e Insuficiência cardíaca.

Questão 50. Na anticoagulação da TVP, nas fases de longo prazo estendida, o
tratamento habitualmente deve ser de:
(a)1 a 3 meses.
(b) 6 meses a 12 meses.
(c)12 meses a 24 meses.
(d) 3 meses a 6 meses.
(e)9 meses a 12 meses.


