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Questão 17 

Qual é a principal etiologia de insuficiência cardíaca no 
Brasil? 

A) Isquêmica. 

B) Hipertensiva. 

C) Valvar. 

D) Chagásica. 

E) Alcoólica. 

 

Questão 18 

Qual das associações abaixo aumenta a chance de miopatia 
num paciente asmático que foi intubado? 

 

A) Bloqueador neuromuscular e sulfato de magnésio. 

B) Corticóide sulfato de magnésio. 

C) Corticóide e bloqueador neuromuscular. 

D) Terbutalina e quetamina. 

E) Quetamina e bloqueador neuromuscular. 

 

Questão 19 

Qual é a incidência clínica de vasoespasmo associado a 
hemorragia subaracnóidea? 

 

A) 100%. 

B) 50%.  

C) 70%. 

D) 30%. 

E) 15%. 

 

Questão 20 

Você internou um paciente com hemorragia subaracnóidea. 
Qual o índice de mortalidade dessa doença? 

  

A) 8%. 

B) 30%.  

C) 15%. 

D) 70%. 

E) 50%. 

 

Questão 21 

Qual das intervenções na síndrome coronária aguda diminui 
a ação dos inibidores p2y12? 

A) Morfina. 

B) Nitrato. 

C) Beta-bloqueador. 

D) Estatina. 

E) Enoxaparina. 

Questão 22 

Com relação à nimodipina na hemorragia subacnoídea, 
podemos afirmar: 

A) Uma revisão sistemática da Cochrane demonstrou 
redução do risco relativo de 18% de desfecho 
desfavorável e de 33%para déficit isquêmico. 

B) A via endovenosa é a predileta e ela diminui em muito 
a chance de isquemia. 

C) Essa droga pode ser administrada por via oral e tem 
benefício nas primeiras 72 horas. 

D) A sua grande indicação é prevenção de vasoespasmo 
e tem uma ação importante também anticonvulsivante. 

E) A nimodipina deve ser sempre associada a expansão 
volêmica importante e mesmo com hipotensão não ha 
contra-indicação porque sua ação é contra 
vasoespasmo. 

 

Questão 23 

Qual dos escores abaixo utilizamos especificamente para 
indicação de unidade de terapia intensiva em pacientes com 
pneumonia? 

A) PORT –PSI. 

B) SMART COP. 

C) Escore de Ewig. 

D) CURB. 

E) APACHE II. 

 

Questão 24 

Um homem de 72 anos de idade está internado na UTI com 
quadro de pneumonia.  Como único antecedente, relata que 
mora com 4 coelhos. Qual é o agente etiológico que você 
deve pensar que está relacionado a essa infecção? 

A) Histoplasma capsulatum. 

B) Burkhodelia pseudomallei. 

C) Cryptoccus neoformans. 

D) Fraciella tularensis. 

E) Hantavirus. 

 

Questão 25 

Um paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica 
desenvolve acidose lática acompanhada de hiperreflexia, 
fraqueza muscular e paretesias. Qual micronutriente que 
precisa ser reposto? 

A) Vitamina B12. 

B) Tiamina. 

C) Cálcio 

D) Vitamina B6. 

E) Magnésio. 
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Questão 26 

Qual das situações abaixo é indicação de ECMO veno-
venosa na Síndrome do Desconforto Respiratorio Agudo? 

A) < 150 com fio2 > 90% e escore de Murray 2-3. 

B) <100 com fio2 >80% e escore de murray 3-4. 

C) <100 com fio2 > 60% e escore de Murray 3-4. 

D) < 150 com fio2> 80% e escore de Murray 1-2. 

E) Não há evidência para uso de ECMO veno-venosa na 
síndrome de desconforto respiratória do adulto. 

 

Questão 27 

Qual deve ser os valores da pressão de platô e da "drive 
pressure" numa ventilação protetora de um paciente com 
síndrome de desconforto respiratória do adulto? 

A) < 20cmH2O e < 15cmH2O. 

B) < 30cmH2O e < 30cmH2O. 

C) < 25cmH2O e < 20cmH2O. 

D) < 30cmH2O e < 15cmH2O. 

E) < 25cmH2O e < 10cmH2O. 

 

Questão 28 

Qual deve ser considerado o marcador laboratorial com 
melhor acurácia para a síndrome do desconforto respiratório 
do adulto? 

A) S- TREM. 

B) Interleucina 6. 

C) Interleucina 8. 

D) Angiopoietina 2. 

E) Copeptina. 

 

Questão 29 

Qual das complicações endocrinológicas está mais 
relacionada ao uso de etomidato? 

A) Crise hipercalcêmica. 

B) Crise tireotóxica 

C) Hiperglicemia. 

D) Insuficiência adrenal. 

E) Diabetes insipidus. 
 

Questão 30 

Qual das reposições abaixo pode levar a resultado falso-
positivo para troponina? 

A) Biotina. 

B) Tiamina. 

C) Hidroxicobalamina. 

D) Ácido ascórbico. 

E) Niacina. 

Questão 31 

Na ventilação mecânica do Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica exacerbado, considere as afirmações: 

I A ventilação ciclada a tempo com controle de pressão 
apresenta variações do volume corrente e fluxo 
inspiratório de acordo com a complacência pulmonar e 
resistência de vias aéreas. 

II A presença de peep intrínseca não altera o disparo do 
ventilador mecânico. 

III A utilização da peep extrínseca tem como objetivo 
estabilizar as vias aéreas e permitir aumento do volume 
corrente expirado, reduzindo assim a peep intrínseca. 

IV Para reduzir o auto-peep devemos utilizar baixa 
frequência respiratória e diminuir a relação I:E de forma 
que obtenhamos um tempo expiratório maior. 

  

Assinale a alternativa correta: 

A) I e II estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) II , III e IV estão corretas. 

D) III está correta. 

E) I e IV estão corretas. 

 

Questão 32 

Paciente ABC, 40 anos, 60 kg, está na UTI em ventilação 
mecânica. No ventilador, a pressão de pico apresenta o valor 
de 35 cmH2O, a pressão platô de 20 cmH2O e a PEEP de 5 
cmH2O.  Sabendo que o volume corrente é 450 mL e o fluxo 
é 60 L/min, qual o valor da complacência estática e da 
resistência das vias aéreas, respectivamente? 

A) 300 mL/cmH2O e 0,4 cmH2O/L/s. 

B) 30 mL/cmH2O e 15 cmH2O/L/s. 

C) 30 mL/cmH2O e 0,4 cmH2O/L/s. 

D) 300 mL/cmH2O e 15 cmH2O/L/s. 

E) 30mL/cmH2O e 0,4 cmh20/l/s. 

 

Questão 33 

Com relação às estratégias de ventilação mecânica na 
síndrome do desconforto respiratório do adulto (SDRA), 
assinale a afirmativa CORRETA.  

A) O principal efeito do PEEP no pulmão na SDRA é o 
recrutamento de áreas do pulmão colapsadas. 

B) A utilização precoce de besilato de cisatracúrio pode 
reduzir a taxa de mortalidade na SDRA em até 25%. 

C) A ventilação mecânica na posição prona é recomendada 
em pacientes com SDRA pois melhora a oxigenação e a 
sobrevida. 

D) As manobras de recrutamento alveolar melhoram a 
sobrevida de pacientes com SDRA. 

E) O corticóide inalatório e sistêmico muda a evolução 
quando introduzido nas 6 horas iniciais da SDRA. 
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Questão 34 

Paciente do sexo feminino, 65 anos de idade, procura o pronto-
socorro devido a quadro de dor abdominal e astenia. Ao exame 
físico foi detectada desidratação importante associada a glicemia 
capilar acima do limite de detecção do método. 

Antecedente pessoal: 

Diabetes tipo 2 em uso de metformina – HbA1C ambulatorial 
7,0% há 2 meses. 

Refere hipertensão arterial sistêmica há 15 anos com uso de 
hidroclorotiazida, propranolol e anlodipino. Dislipidemia com uso 
de pitavastatina há 2 anos. Esquizofrenia de início tardio com uso 
de decanoato de haloperidol e olanzapina há 1 ano. 

Exames coletados na emergência e exames da admissão: 

EXAME RESULTADO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 

Creatinina (mg/dL) 2,5 0,50 – 1,00 

Ureia (mg/dL) 140 10 - 40 

Sódio sérico (mEq/L) 136 135 - 145 

Potássio sérico (mEq/L) 5,2 3,5 – 5,0 

Magnésio sérico (mg/dL) 2,2 1,8 – 2,4 

Glicemia (mg/dL) 450 75 - 90 

Osmolaridade sérica medida 315 (mOSm/L) 275 - 290 

pH arterial 7,15 7,35-7,45 

Bicarbonato (mEq/L) 7 22 - 26 

pCO2 (mmHg) 19 35 - 45 

Lactato (mg/dL) 10 até 14 

Cloro sérico mEq/L 110 98 -107 

pH urinário 4,0 
SEM 

REFERÊNCIA 

Urina tipo 1 Cetonúria +++/IV Negativo 

Sedimento urinário Negativo para cristais Negativo 

Investigação internada: 

TSH e T4 livres normais / Cortisol sérico e salivar normal / 
Anticorpo Anti-ilhota Anti GAD65 Negativos 

 

Sobre a avaliação clínica e etiológica do quadro, assinale a 
alternativa correta: 

  

A) Paciente apresenta critérios para intoxicação aguda por 
etilenoglicol com acidose metabólica descompensada 
(acidoserespiratória associada) com ânion GAP normal. 
(Acidose metabólica simples com acidose respiratória 
associada). 

B) Paciente apresenta critérios para cetoacidose alcóolica com 
acidose metabólica descompensada de ânion 
GAPaumentado e GAP osmolar aumentado. (Acidose 
metabólica simples associado a acidose respiratória) 

C) Paciente apresenta critérios para estado hiperosmolar não 
cetótico associado a acidose metabólica descompensada 
(alcalose respiratória associada) devido injúria renal aguda. 
(Acidose metabólica simples associado a alcalose 
respiratória). 

D) Paciente apresenta critérios para intoxicação aguda por 
metformina com acidose metabólica compensada de ânion 
GAPaumentado e GAP osmolar normal associada a lesão 
renal aguda. (Acidose metabólica dupla sem distúrbio 
respiratório). 

E) Paciente apresenta critérios para cetoacidose diabética com 
acidose metabólica compensada de ânion GAP aumentado 
devido descompensação do diabetes e lesão renal aguda. 
(Acidose metabólica dupla sem distúrbio respiratório). 

Questão 35 

Paciente do sexo masculino, 75 anos de idade, 40 quilos de 
peso na entrada hospitalar, foi internado em unidade de 
terapia intensiva devido a choque séptico de foco pulmonar 
associado a síndrome do desconforto respiratório do adulto.  
Antecedente de doença pulmonar obstrutiva crônica e 
neoplasia avançada de pulmão. 

 

Você é chamado pela equipe de fisioterapia para segunda 
opinião sobre ventilação mecânica do paciente. 

 

Parâmetros: 

Ventilação controlada por volume / Volume corrente 360mL 

PEEP 14cmH2O FiO2 100% Fluxo inspiratório 65L/min Fr 24 

ipm mandatória 

Em uso de propofol, fentanil e cisatracúrio com doses 

otimizadas para RASS -5. 

Estável hemodinamicamente às custas de noradrenalina 

0,6mcg/kg/min – Ritmo sinusal / PAM 60mmHg. Curva de 

Volume x Pressão no momento da avaliação: 

 

 

  

 

Qual o possível diagnóstico atual da ventilação mecânica do 
paciente? 

  

A) Obstrução ao fluxo aéreo. 

B) Auto-peep. 

C) Fome de fluxo. 

D) Hiperdistensão. 

E) Escape aéreo. 
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Questão 36 

Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, foi internado 

em unidade de terapia intensiva devido a choque séptico de 

foco pulmonar associado a lesão renal aguda em terapia renal 

substitutiva. São 21:20 e você é o plantonista da UTI durante 

plantão noturno. É chamado para avaliar o paciente durante 

sessão de hemodiálise intermitente devido a episódio de 

hipotensão arterial. Abaixo os controles de enfermagem e 

prescrição de hemodiálise: 

 

HORARIO 

PRESSÃO 
ARTERIAL 

MÉDIA 
(mmHg) 

FREQUÊNCIA 
CARDIACA 

(bpm) 

NORADREN
ALINA 

(mcg/kg/min) 

20:00 70 105 sinusal 0,10 

20:15 80 95 sinusal 0,08 

20:30 78 90 sinusal 0,08 

20:45 75 95 sinusal 0,08 

21:00 70 90 sinusal 0,05 

21:15 60 98 sinusal 0,05 

Prescrição de Hemodiálise:   

 

 

 

 

Além de retornar a dose de noradrenalina para objetivo de 

PAM 65-70mmHg, quais outras medidas poderiam ser 

realizadas para minimizar os episódios de hipotensão arterial 

durante hemodiálise:  

 

A) Aumentar tempo de terapia e aumentar cálcio do banho. 

B) Aumentar a temperatura do banho e reduzir fluxo do 
banho. 

C) Reduzir a temperatura do banho e aumentar o fluxo do 
banho. 

D) Aumentar o tempo de terapia e reduzir o sódio do banho. 

E) Reduzir a ultrafiltração e reduzir o cálcio do banho. 

Questão 37 

Paciente do sexo masculino, 57 anos de idade, vem ao 

pronto-socorro de clínica médica e interna na UTI do PS  

devido a quadro de síncope. 

 

AP: 

HIV / SIDA – CD4 450cel CV com zero cópias em uso de 

tenofovir, lamivudina e dolutegravir Cirrose hepática por 

hepatite C Genótipo 1b – CHILD A em tratamento para 

hepatite C com esquema de sofosbuvir + daclastavir 

Hipertensão arterial sistêmica em uso de atenolol, losartana 

e anlodipino Diabetes mellitus tipo 2 em uso de insulina 

Lantus noturna + insulina Lispro conforme glicemias 

Diagnóstico há 2 dias de fibrilação atrial paroxística em holter 

ambulatorial com prescrição de amiodarona e rivaroxabana 

 

 

 

Após avaliação do caso, o serviço de farmácia hospitalar 

orienta sobre interação medicamentosa grave e potencial 

elucidação da etiologia da síncope do paciente. Assinale a 

alternativa que melhor explica a situação: 

 

A) Paciente com bradicardia sinusal sintomática devido a 

interação entre sofosbuvir/daclastavir e amiodarona. 

B) Paciente evoluindo com bloqueio AV total devido a 

interação entre amiodarona e atenolol. 

C) Paciente com possível AVC eletrocardiográfico (onda T 

cerebralis) e bradicardia devido a hipertensão 

intracraniana. 

D) Paciente com bradicardia sinusal sintomática devido a 

interação entre amiodarona e dolutegravir. 

E) Paciente com bloqueio AV total devido a interação entre 

amiodarona, rivaroxabana e anlodipino. 
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Questão 38 

As complicações da cirrose hepática são de grande 
importância na prática clínica diária, principalmente devido a 
sua gravidade, falta de recursos para enfrentamento e 
terapêutica adequados. A síndrome hepatorrenal tipo 1 é uma 
das mais graves complicações dos pacientes portadores de 
cirrose hepática avançada. Entretanto, ainda não dispomos 
de nenhum biomarcador específico para seu diagnóstico. A 
figura abaixo demonstra uma forma de tratamento 
estruturado dos pacientes cirróticos com lesão renal aguda e 
apresenta a proposta de dosagem do MARCADOR X para 
diferenciação das condições de necrose tubular aguda e da 
síndrome hepatorrenal propriamente dita. 

 

 

  

Levando em consideração os seus conhecimentos sobre 
fisiologia renal e biomarcadores de lesões renais, assinale a 
alternativa cujo “MARCADOR X” esteja representado: 

A) Cistatina C sérica. 

B) NGAL urinário. 

C) Pesquisa de eosinófilos urinários. 

D) Creatinina urinária. 

E) Pro-Adrenomodulina sérica. 

 

Questão 39 

Paciente do sexo feminino, 65 anos de idade, é portadora de 
doença renal crônica estádio III b (Clearance de creatinina 
~35mL/min/m2) secundário a diabetes e hipertensão arterial 
sistêmica. Vem ao pronto-socorro com queixa de palpitações 
e desconforto torácico. É realizado diagnóstico de fibrilação 
atrial paroxística com alto risco de evento cerebrovascular 
embólico. Opta-se por heparinização plena durante 
internação e hoje, no dia de alta, a paciente refere não 
apresentar condições para comparecer nas avaliações de 
seguimento da anticoagulação proposta: varfarina sódica 
com dosagem periódica de RNI. 

Após consulta online, os familiares da paciente trazem 
questionamento sobre a possibilidade de uso de um novo 
anticoagulante com estudos recentes mostrando certa 
segurança e confiabilidade de seu uso em pacientes com 
disfunção renal. Qual dos anticoagulantes abaixo apresenta 
tais resultados? 

A) Rivaroxabana. 

B) Dabigatrana. 

C) Apixabana. 

D) Edoxabana. 

E) Fundaparinoux. 

Questão 40 

Paciente do sexo masculino, 81 anos de idade, vem ao PS 

por quadro de astenia, alteração do ciclo sonovigília e 

agitação psicomotora. Familiares referem que o paciente 

apresenta quadro de demência vascular avançada, com 

dependência total para todas Atividades Instrumentais de 

Vida Diária e Atividades Básicas de Vida Diária. 

 

 

Com o objetivo de uma avaliação rápida do paciente e 

explanação de possível causa do delirium foi realizada uma 

série de ultrassonografias “point of care”. Assinale a 

alternativa com imagem capaz de explicar o diagnóstico de 

delirium. 

 

Figura A 

 

 

 

 

Figura B  
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Figura C 

 

Figura D 

 

  

Figura E 

 

 

A) USG no Flanco E - Figura A. 

B) USG Hipocondrio direito - Figura B. 

C) USG subxifóide médio (A = Aorta / * Tronco celíaco) - 
Figura C. 

D) USG Tórax D - Figura D. 

E) ECO – Paraesternal eixo longo - Figura E. 

Questão 41 

Paciente do sexo feminino, 59 anos, é trazida ao Pronto-
Socorro – sala de emergência devido a quadro de 
rebaixamento de nível de consciência e síncope após 
episódio de tosse. 

Na avaliação rápida na sala de emergência foi detectado: 
mau estado geral, Desidratada ++/IV Escala de coma de 
Glasgow com 10 pontos – Glicemia capilar de 175mg/dL. 

PA 60/32mmHg Fc 112bpm Fr 30 ipm SpO2 87% em ar 
ambiente. Extremidades frias e úmidas. 

  

Antecedente pessoal de hipertensão arterial sistêmica, 
obesidade grau 2 e neoplasia maligna de mama com 
realização de mastectomia radical, quimioterapia e 
radioterapia adjuvantes há 6 meses com perda de 
seguimento após 2 ciclos quimioterápico. 

  

Ecocardiografia a beira leito realizada com dificuldade e 
apresentando os achados: 

- Contração ventricular esquerda adequada, estimativa de 
FE ~65%. 

- Colapso de câmaras direitas durante ciclo cardíaco 
(ventriculo direito e átrio D). 

- Veia cava inferior com diâmetro de 2,2cm e variação 
respiratória de 25%. 

- Restante do exame prejudicado pela janela intercostal 
estreita e panículo adiposo. 

 

  

Assinale a alternativa com a causa mais provável de choque 
e sua etiologia para a paciente acima relatada: 

  

  

A) Choque cardiogênico – Infarto agudo do miocárdio. 

B) Choque distributivo – Sepse. 

C) Choque hipovolêmico – Desidratação. 

D) Choque obstrutivo – Tamponamento cardíaco. 

E) Choque obstrutivo - Tromboembolismo pulmonar. 
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Questão 42 

A pré-eclampsia ou doença hipertensiva específica da 

gravidez acomete cerca de 7% das gestantes e cerca de 2% 

delas evoluem para eclampsia. Essas duas entidades 

nosológicas graves podem ser prevenidas com: 

 

A) Uso de nitroprussiato de sódio no ante parto e no parto. 

B) Suplementação de potássio e benzodiazepínicos no pré-
natal. 

C) Uso de aspirina no pré-natal e carbonato de cálcio no 
ante parto. 

D) Suplementação de cálcio no pré-natal e uso de sulfato 
de magnésio no pré-parto. 

E) Uso de fenitoina no pré-natal e benzodiazepínico no 
parto. 

 

Questão 43 

Você quer melhorar os seus conhecimentos sobre uma 

determinada doença com base em evidências e quer saber:  

1 – Fatores de risco, 2 – A utilidade dos testes diagnósticos, 

3 – Qual o melhor tratamento.  Quais desenhos de estudos 

você escolheria, respectivamente. 

 

A) Estudos prospectivos de coorte, estudos de acurácia e 
revisão sistemática de ensaios clínicos. 

B) Ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos 
randomizado e metanálise. 

C) Estudo prospectivos de coortes, estudos de acurácia, 
megatrials. 

D) Ensaio clínico controlado, estudo de casos e controles, 
séries de casos. 

E) Estudos transversais analíticos, testes diagnósticos 
mais modernos e opinião de especialista. 

 

Questão 44 

A incidência de leishmaniose visceral está aumentando muito 

no Oeste do Estado de São Paulo. Pode-se afirmar: 

 

A) Trata-se de doença negligenciada que agrava muito a 
saúde humana, em particular dos pacientes com AIDS e 
dos desnutridos. 

B) Preservação da natureza e aumento de mamíferos nas 
florestas explicam o fato. 

C) A doença tem baixa morbiletalidade e há dificuldade 
diagnóstica. 

D) Aumento dos vetores: Aedes Aegypti e Pacas e Tatus 
explicam o fato. 

E) É uma doença negligenciada. A saúde dos cães, seu 
reservatório, é negligenciada. O mosquito palha, um 
mosquito maior do que a média, transmite o parasita ao 
homem. 

Questão 45 

Paciente apresenta Pressão Arterial 180X120mmHg, falta de 
ar, atrito pericárdico, hemoglobina de 7,9g/l, creatinina 
plasmática de 12mg e potássio de 6,0meq/l.  

 

Qual é o tratamento mais adequado: 

 

A) Tratamento dialítico. 

B) Uso de solução glicosada mais insulina. 

C) Uso de Ringer lactato. 

D) Transfusão de concentrado de hemácias. 

E) Uso de nitroprussiato de sódio. 

 

Questão 46 

Você quer saber se o uso de telefone celular e morar perto de 

torres de transmissão de sinais de celulares causam câncer. 

Você: 

 

A) Dá preferência a um ensaio clínico randomizado duplo 

cego. 

B) Dá preferência a uma revisão sistemática de estudos de 

coorte sobre o assunto. 

C) Escolhe uma série de casos de pacientes com câncer. 

D) Dá preferência a um estudo prospectivo de coorte sobre 

o assunto. 

E) Dá preferência a uma revisão sistemática de estudos de 

casos e controles. 

 

Questão 47 

Você quer saber se o tratamento adequado para um nódulo 

de mama pequeno sem metástase deve incluir cirurgia radical 

ou lumpectomia. Você dá preferência a: 

 

A) Revisão sistemática da literatura com amplo intervalo de 

confiança nos desfechos. 

B) Um grande ensaio clínico com intervalo de confiança dos 

resultados muito pequeno. 

C) Uma série de casos com amostra maior do que 200 

casos. 

D) Uma revisão narrativa sobre o assunto. 

E) Uma revisão no idioma Inglês. 
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Questão 48 

Um autor gostaria de saber se o uso de ringer lactato em 

pacientes críticos reduz a mortalidade, comparando o uso de 

solução salina 0,9%. Que tipo de estudo deve ser procurado 

na literatura ou realizado para responder a esta pergunta? 

 

A) Uma revisão narrativa. 

B) Um estudo tipo caso-controle. 

C) Uma revisão sistemática de ensaios clínicos 

randomizados. 

D) Um grande estudo prospectivo de coorte 

E) Um grande ensaio clínico com pacientes randomizados 

da seguinte forma: mês impar tratamento com soro 

fisiológico; mês par uso de ringer lactato. 

 

Questão 49 

Ao se fazer a anamnese e o exame físico detalhado, pode-se 

afirmar que: 

 

A) O valor preditivo dos testes diagnósticos solicitados 

aumenta. 

B) A sensibilidade dos testes diagnósticos físicos a serem 

pedidos aumenta. 

C) A especificidade dos testes solicitados diminui. 

D) A utilidade dos testes diagnósticos solicitados diminui. 

E) O valor preditivo dos testes diagnósticos solicitados 

aumenta mas sua sensibilidade diminui. 

 

Questão 50 

Paciente de 68 anos tem diagnóstico de estenose aórtica, 

com dispnéia e angina aos esforços. Apresenta 

cardiomegalia e disfunção ventricular. Assinale a conduta 

mais adequada: 

  

A) Indicação de prótese aórtica biológica. 

B) Uso prolongado de beta-bloqueadores e digitálicos. 

C) Uso de sinvastatina, digitálicos e diuréticos. 

D) Indicação de prótese aórtica mecânica. 

E) Uso de bloqueadores de enzima de conversão de 

angiotensina e diuréticos 
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