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Questão 17 

Assinale qual fator altera a curva de dissociação da 
oxiemoglobina, desviando-a para direita: 

A) Aumento do pH (alcalose). 

B) Aumento de temperatura. 

C) Diminuição do dióxido de carbono (CO2). 

D) Diminuição do 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG). 

E) Aumento da volemia. 

 

Questão 18 

Assinale a condição clínica na qual se encontram importantes 
limitações para uso da variação da pressão de pulso (ΔPP) 
com objetivo de predizer fluido-responsividade: 

A) Insuficiência cardíaca. 

B) Síndrome do desconforto respiratório agudo. 

C) Choque hemorrágico. 

D) Pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

E) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

Questão 19 

Com relação ao sangramento associado a trauma, assinale a 
alternativa correta:  

A) Usar medidas repetidas de hemoglobina como marcador 
laboratorial para investigação de sangramento não tem 
valor. 

B) A resposta adrenérgica associada ao trauma influencia 
o nível de lactato sérico que, dessa forma, não é útil para 
monitorizar o sangramento e o choque. 

C) É indicada uma estratégia liberal de reposição volêmica 
para atingir a pressão arterial sistólica > 90mmHg, 
mesmo que o sangramento não esteja controlado, para 
evitar hipoperfusão tecidual.  

D) O ácido tranexâmico, um agente antifibrinolítico, deve 
ser evitado. 

E) Na presença de hipotensão ameaçadora à vida, 
recomenda-se a administração de vasopressores, 
enquanto se administram fluidos, para manter um 
mínimo de pressão arterial. 

 

Questão 20 

Assinale a condição clínica que frequentemente cursa com 
aumento de pós-carga do ventrículo direito: 

A) Hipovolemia. 

B) Choque neurogênico. 

C) Anafilaxia. 

D) Infarto de ventrículo direito. 

E) Síndrome do desconforto respiratório agudo. 

Questão 21 

Com relação aos cuidados após parada cardíaca (PCR), 
assinale a alternativa correta:  

A) Hipotensão deve ser tolerada para que haja recuperação 
da função miocárdica. 

B) Corticoide deve ser administrado para todos os 
pacientes, independentemente do ritmo da parada. 

C) Evitar sedativos e analgésicos, pois podem 
comprometer a recuperação do nível de consciência. 

D) Evitar fibrinolíticos em pacientes com embolia pulmonar. 

E) Não é recomendado hipotermia pré-hospitalar de rotina 
com infusão rápida de fluidos. 

 

Questão 22 

Com relação às novas definições de sepse, qual dos 
pacientes abaixo preenche o critério para sepse? 

A) Paciente previamente portador de insuficiência renal 
crônica não dialítica, com foco infeccioso suspeito e 
SOFA escore acima de 2. 

B) Paciente com foco infeccioso suspeito, previamente 
sadio, que se apresente no momento hipotenso, com 
SOFA escore 2. 

C) Paciente com foco infeccioso suspeito, presença de très 
critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, 
com qSOFA positivo. 

D) Paciente com foco infeccioso suspeito e qSOFA positivo. 

E) Pacientes das alternativas A e B. 

 

Questão 23 

Com relação às necessidades nutricionais dos pacientes 
críticos, assinale a alternativa correta: 

A) As necessidades proteicas variam de 1,2 a 2g/kg/dia. 
Entretanto, para pacientes obesos, deve-se aumentar o 
aporte visando alcançar até 2,0 g/Kg peso ideal/dia 
naqueles com índice de massa corpórea (IMC) entre 30 
- 40 Kg/m2 e acima de 2,5g/kg peso ideal/dia naqueles 
com > 40 Kg/m2. 

B) Em pacientes cuja via enteral não estará sabidamente 
disponível nos primeiros sete dias de internação em UTI, 
deve-se iniciar nutrição parenteral visando evitar perda 
ponderal associada ao intenso catabolismo dos 
primeiros dias da doença crítica. 

C) A calorimetria indireta é a forma comprovadamente mais 
eficaz de calcular o gasto energético dos pacientes 
críticos; sua utilização, por ser mais precisa, está 
associada a redução de letalidade nesses pacientes. 

D) A calorimetria indireta pode ser utilizada mesmo em 
portadores de fístula broncopleural com drenagem de 
tórax e durante sessões de diálise, bastando utilizar 
fórmulas para compensar a perda do CO2. 

E) O gasto energético total de pacientes críticos é de 20 a 
30 Kcal/Kg /dia, devendo ser acrescido de fator injúria 
para os pacientes mais graves, de forma a compensar o 
intenso catabolismo proteico. 
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Questão 24 

Homem de 65 anos, hipertenso há 15 anos, em uso de 

ramipril, apresenta quadro súbito de hemiparesia esquerda e 

desvio da rima bucal para direita. Glicemia capilar: 101 mg/dL. 

Exames laboratoriais coletados: normais. A tomografia de 

crânio confirma um acidente vascular cerebral isquêmico. O 

paciente preenche os critérios de inclusão para trombólise, 

não há contraindicação ao fibrinolítico e o quadro vascular 

teve início há duas horas. Todavia, nesse momento, a 

pressão arterial (PA) é de 195 x 125 mmHg. Com essas 

informações, constitui a conduta correta nas primeiras 24 

horas: 

 

A) Anti-hipertensivo oral (captopril) e redução da pressão 
arterial; em seguida, trombólise com o fibrinolítico que 
estiver disponível no hospital, associado a aspirina e 
sem anticoagulante. 

B) Nitroprussiato de sódio e redução da pressão arterial; 
em seguida, trombólise com reteplase ou tenecteplase, 
associado a aspirina e heparina comum intravenosa. 

C) Início imediato de ativador do plasminogênio tecidual 
para evitar progressão da lesão, com uso concomitante 
delabetolol ou nicardipina e redução da PA; em seguida, 
associado a enoxaparina subcutânea, com ou sem 
aspirina. 

D) Labetalol ou nitroprussiato de sódio e redução da 
pressão arterial; em seguida, trombólise com o 
fibrinolítico que estiver disponível no hospital, sem 
aspirina e sem anticoagulante. 

E) Nitroprussiato e redução da PA; em seguida, trombólise 
com o ativador do plasminogênio tecidual, sem aspirina 
e sem anticoagulante. 

 

Questão 25 

Paciente com diagnóstico de pneumonia, admitido hoje no 

Pronto Atendimento e evoluindo com hipotensão refratária a 

reposição volêmica e necessidade de vasopressor. Os 

familiares relatam que ele é portador de insuficiência renal 

crônica dialítica. Tem história prévia de infecção por vírus da 

imunodeficiência humana e vinha em uso de 

tuberculostáticos para tratamento de tuberculose pulmonar 

há três meses. A melhor alternativa terapêutica para o caso 

seria: 

 

A) Ceftriaxona + claritromicina. 

B) Meropenem + vancomicina + fluconazol . 

C) Ceftriaxona + claritromicina + fluconazol. 

D) Ticarcilina-tazobactam. 

E) Ticarcilina-tazobactam + vancomicina. 

Questão 26 

A respeito de tratamento de infecções relacionadas a 

ventilação mecânica (VM), assinale a alternativa correta: 

 

A) Em pacientes com sepse e foco não definido, a piora das 

trocas gasosas é altamente sugestiva de foco pulmonar. 

B) Em pacientes com traqueobronquite associada a VM e 

dificuldade na descontinuação da VM, o tratamento com 

antibióticos é mandatório. 

C) Em pacientes com pneumonia associada a VM por P. 

aeruginosa, a monoterapia com aminoglicosídeos é uma 

boa alternativa de tratamento. 

D) Em pacientes com pneumonia associada a VM, a 

duração do tratamento usualmente é 14 dias. 

E) O tratamento empírico de pacientes com suspeita de 

pneumonia associada a VM deve envolver cobertura 

para Staphilococcus aureus e os principais bacilos gram-

negativos da flora hospitalar, não sendo necessária a 

cobertura para fungos. 

 

Questão 27 

Com relação a cuidados pós-operatórios, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Em pacientes submetidos a correção de ruptura de 

aneurisma de aorta intratorácica do tipo A, a 

complicação mais frequente no pós-operatório é o 

choque por resposta inflamatória com disfunção 

orgânica múltipla por isquemia prolongada. 

B) Em pacientes submetidos a transplante hepático, no 

primeiro mês após o transplante predominam as 

infecções por reativação de citomegalovírus, quer sejam 

advindas do órgão doado quer por reativação da 

infecção latente do receptor. 

C) A despeito do alto risco de fenômenos tromboembólicos, 

pacientes em pós-operatório de craniotomia para 

neurocirugia não devem receber profilaxia para 

trombose venosa profunda antes de 72 horas, dando-se 

preferência para a profilaxia mecânica. 

D) Há comprovado benefício na utilização de 

dexametasona na dose de 10 mg cada seis horas para 

pacientes submetidos a exérese de tumores cerebrais. 

E) A acidose metabólica hiperclorêmica pode ocorrer após 

cirurgias de reconstrução de bexiga com segmento de 

intestino devido a reabsorção excessiva de urina. 
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Questão 28 

Com relação à transfusão de hemocomponentes, assinale a 
alternativa correta: 

 

A) A lesão pulmonar induzida por transfusão parece ser 
causada por mecanismos mediados por ativação de 
neutrófilos dependentes de anticorpos, especialmente 
em sangue de mulheres multíparas, o que resulta em 
muitos locais na sua exclusão na doação de plasma. 

B) Embora haja resultados controversos, os estudos mais 
recentes com pacientes adultos têm demonstrado mais 
claramente a associação entre o tempo de estocagem 
das hemácias e pior desfecho clínico dos pacientes 
receptores das transfusões. 

C) Devido à perda celular de potássio, a hipercalemia é 
complicação frequente após a transfusão, 
principalmente em pacientes politraumatizados, aqueles 
que recebem múltiplas transfusões de sangue estocado 
por longo tempo ou sangue irradiado. 

D) Em sangramento maciço, espera-se a ocorrência de 
plaquetopenia, pois a cada 5 a 6 unidades de 
hemáciastransfundidas há redução de 50% na 
contagem plaquetária. 

E) São complicações frequentes da transfusão de 
hemocomponentes em pacientes críticos: 
tromboembolismo pulmonar, distúrbios hidreletrolíticos, 
contaminação bacteriana e imunossupressão. 

 

Questão 29 

Com relação às orientações do ACLS (2015), assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Em vítimas adultas de PCR, compressões torácicas 
devem ser feitas a uma frequência mínima de 100 
compressões por minuto, com profundidade de, pelo 
menos, 5 cm. 

B) A combinação de vasopressina e adrenalina não oferece 
vantagens em comparação com a dose padrão de 
adrenalina na PCR. Assim, por simplificação, a 
vasopressina foi retirada do algoritmo de suporte 
avançado de vida. 

C) Pacientes comatosos após a PCR que tenham 
recuperação da circulação espontânea devem ser 
submetidos a hipotermia controlada (27oC-32oC) 
durante 24 horas, nos centros com experiência. 

D) Em pacientes entubados, a presença de uma ETCO2 
elevada após 20 minutos de ressuscitação pode ser 
considerada indício de mau prognóstico e indicativo de 
cessação de esforços. 

E) A lidocaína não deve ser utilizada após a PCR, mesmo 
em pacientes com FV/TVSP, devido ao comprovado 
aumento do risco de infarto e nova PCR. 

Questão 30 

Com relação à ventilação mecânica em posição prona, 
assinale a alternativa correta: 

A) Estudos recentes mostram que mesmo pacientes com 
síndrome de desconforto respiratório agudo leve a 
moderado com relação paO2/FiO2 abaixo de 250 podem 
beneficiar-se com a manobra, desde que por poucas 
horas no decorrer do dia. 

B) O número de eventos adversos graves com a posição 
prona é em muito superior aos que ocorrem em 
pacientes na posição supina. Assim, a despeito dos 
benefícios em termos de desfechos clínicos, seu uso 
deve ser limitado a terapia de resgaste para hipoxemia 
grave. 

C) Em pacientes com síndrome de desconforto respiratório 
agudo grave, o uso precoce e por tempo prolongado leva 
a melhora de desfechos clínicos. 

D) Pacientes com síndrome de desconforto respiratório 
agudo de origem pulmonar não costumam responder à 
posição prona, devido à distribuição heterogênea do 
infiltrado intersticial. 

E) É necessário o ajuste da pressão expiratória final 
positiva após a colocação do paciente em posição prona 
para otimização do recrutamento alveolar. 

 

Questão 31 

Com relação ao alvo de pressão arterial média (PAM) 
sistêmica a ser obtido em pacientes com choque séptico, 
assinale a alternativa correta: 

A) O uso de vasopressores do tipo vasopressinérgico, 
como a vasopressina, em doses elevadas para manter 
níveis pressóricos acima de 65 mmHg mostrou-se 
associado a piora da função renal e da perfusão 
esplâncnica, estando contraindicado. 

B) No subgrupo de pacientes com hipertensão arterial 
sistêmica prévia que estejam oligúricos, deve-se tentar 
elevar os níveis pressóricos e observar a diurese. Como 
esse é o parâmetro mais importante a ser avaliado, se 
não houver melhora da diurese deve-se retornar aos 
níveis pressóricos alvos habituais. 

C) Embora ainda de forma incipiente, alguns estudos 
sugerem que níveis pressóricos abaixo de 65 mmHg 
possam ser bem tolerados, o que vem motivando novos 
estudos clínicos. 

D) O único grande estudo randomizado recente, 
SEPSISPAM, mostrou que não há vantagens em utilizar 
níveis pressóricos mais elevados que os 65 mmHg 
recomendados nas diretrizes atuais de tratamento do 
choque séptico, exceto no subgrupo de pacientes com 
hipertensão prévia, em que houve redução de letalidade. 

E) Estudos fisiológicos em pequeno número de pacientes 
mostraram que há piora da densidade vascular 
perfundida na microcirculação sublingual quando a PAM 
é elevada de 65 mmHg para 85 mmHg com uso de 
noradrenalina. 
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Questão 32 

Com relação à abordagem da hipertensão intracraniana 
(HIC), assinale a alternativa correta: 

A) Estudos recentes mostraram que a craniectomia 
descompressiva como medida de segunda linha 
adotada logo após a falha das medidas iniciais acarretou 
redução satisfatória da pressão intracraniana, mas piora 
dos desfechos a longo prazo. 

B) As medidas de primeira linha no manejo da HIC são 
manter a cabeceira a pelo menos 45 graus, otimizar a 
drenagem das veias jugulares, manter o paciente sob 
sedação profunda, uso profilático de anticonvulsivantes 
e uso de bloqueadores neuromusculares nas 
manipulações. 

C) Os pacientes com episódios recidivantes de pressão 
intracraniana elevada devem ser mantidos em 
hiperventilação moderada e PaCO2 < 30 mmHg. 

D) O coma barbitúrico faz parte da terceira linha de 
tratamento, devendo ser usado somente em pacientes 
estáveis sob monitorização eletroencefalográfica 
contínua, de modo a titular a menor dose possível da 
medicação. 

E) A hipotermia leve (entre 32 graus e 35 graus) está 
indicada nos casos de HIC refratária, por ter se 
demonstrado a associação com melhora de desfechos a 
longo prazo. 

 

Questão 33 

Com relação à manutenção do potencial doador, assinale a 
alternativa correta: 

  

A) O uso de hipotermia leve (34-35oC) está contraindicado, 
pois seu uso foi associado a redução significativa da 
função do enxerto nos receptores num estudo clínico 
randomizado recente. 

B) A deficiência de hormônios tireoidianos está relacionada 
a disfunção miocárdica e depleção dos estoques de 
energia dos miócitos, com redução da contratilidade. 
Assim, apesar de a eficácia da reposição com hormônio 
tireoidiano endovenoso não ter sido adequadamente 
validada, usualmente ela faz parte da abordagem do 
potencial doador. 

C) O uso de doses elevadas de corticosteroides está 
contraindicado, por associar-se a maior incidência de 
infecção nos receptores e piora dos níveis glicêmicos 
nos doadores, com comprometimento da função do 
órgão doado. 

D) Pacientes com diagnóstico de morte encefálica com 
infecção ativa não devem ser considerados para doação, 
ainda que estejam em uso de antimicrobianos 
considerados adequados, devido ao alto risco de 
transmissão ao receptor. 

E) A despeito da falta de evidências sólidas, a vasopressina 
está indicada tanto para reposição hormonal como para 
prover estabilidade hemodinâmica, exceto em pacientes 
já estáveis em uso de noradrenalina e que não 
apresentem poliúria. 

Questão 34 

Com relação ao tratamento da pancreatite aguda, assinale a 
alternativa correta:  

 

A) Expansão volêmica agressiva deve ser evitada no início 

do quadro, devido ao risco de síndrome compartimental 

abdominal. 

 

B) Os opioides não são indicados para controle da dor. 

 

C) É recomendado o uso de antibióticos profiláticos. 

 

D) Deve ser feito jejum absoluto. 

 

E) Pacientes com colangite aguda concomitante devem ser 

submetidos a colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica (CPRE) dentro de 24 horas após a 

internação. 

 

Questão 35 

Com relação aos novos critérios de morte encefálica, assinale 

a alternativa correta:  

 

A) A nova Resolução do CFM Nº 2.173/2017 permite 
apenas um exame clínico que confirme coma não 
perceptivo e ausência de função do tronco encefálico. 

 

B) Quando a causa primária do quadro for encefalopatia 
hipóxico-isquêmica, o período de tratamento e 
observação deverá ser de, no mínimo, seis horas. 

 

C) Temperatura corporal (esofagiana, vesical ou retal) 
superior a 32°C deve ser atingida antes de iniciarem-se 
os procedimentos de determinação de ME. 

 

D) O teste de apneia deverá ser realizado uma única vez 
por um dos médicos responsáveis pelo exame clínico e 
deverá comprovar ausência de movimentos respiratórios 
na presença de hipercapnia (PaCO2 superior a 
55mmHg). 

 

E) O intervalo mínimo de tempo a ser observado entre o 
primeiro e o segundo exames clínicos é de oito horas 
nos pacientes com idade igual ou superior a dois anos 
de idade. 
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Questão 36 

Com relação ao tromboembolismo pulmonar, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Em pacientes hemodinamicamente instáveis a 

reposição volêmica pode ser prejudicial, devido a 

distensão excessiva do ventrículo direito e consequente 

comprometimento da contratilidade do ventrículo 

esquerdo. 

 

B) A terapia trombolítica está indicada para todos os 

pacientes hemodinamicamente instáveis ou com 

hipoxemia importante que não tenham contraindicações 

absolutas à terapia. 

 

C) As evidências apontam claramente para a necessidade 

de anticoagulação plena em pacientes com 

tromboembolismo subsegmentar, ainda que 

assintomáticos, devido ao alto risco de recidivas. 

 

D) Níveis elevados de troponina, peptídeo natriurético 

cerebral (BNP) e pro-BNP, embora sejam relevantes, 

não estão claramente relacionados a mau prognóstico a 

longo prazo. 

 

E) Pacientes cirúrgicos de alto risco devem receber 

profilaxia para tromboembolismo venoso na admissão 

na unidade de terapia intensiva, a menos que haja risco 

aumentado de sangramento. 

 

Questão 37 

Com relação à cirrose hepática em pacientes graves, assinale 

a alternativa correta: 

A) No tratamento da síndrome hepatorrenal tipo 1 é 
contraindicado o uso de noradrenalina e albumina. 

B) A peritonite bacteriana espontânea (PBE) é 
caracterizada pelo número aumentado de neutrófilos (> 
250/mm3) no líquido ascítico, associado a culturas 
positivas e ausência de causas secundárias de 
peritonite. 

C) Níveis elevados de amônia sérica são necessários para 
o diagnóstico de encefalopatia hepática grave. 

D) Pacientes com cirrose e hemorragia digestiva varicosa 
não devem receber antibióticos profiláticos, devido ao 
risco de desenvolvimento de resistência bacteriana. 

E) A maioria das bactérias causadoras da PBE são 
provenientes da flora cutânea. 

Questão 38 

Com relação à ventilação mecânica não invasiva com 
pressão positiva (VNI), assinale a alternativa correta:  

A) Anastomose de esôfago recente é contraindicação 
absoluta. 

B) Na síndrome do desconforto respiratório agudo deve ser 
usada nos casos mais graves, visando diminuir a 
necessidade de intubação endotraqueal. 

C) Está indicada após novo quadro de insuficiência 
respiratória instalada pós-extubação (ação curativa). 

D) Deve ser evitada em pacientes com DPOC 
apresentando rebaixamento de nível de consciência 
devido a hipercapnia. 

E) É indicado VNI imediatamente após a extubação nos 
pacientes de risco de falha de extubação, para evitar 
insuficiência respiratória aguda e reintubação (ação 
profilática). 

 

Questão 39 

Com relação à ventilação mecânica de paciente com 
Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), 
assinale a alternativa correta:  

A) Deve-se ajustar a FiO2 para manter e garantir SpO2 ≥ 
98% em todas as categorias de gravidade da SDRA. 

B) Deve-se evitar o uso de bloqueadores neuromusculares, 
devido ao risco de complicações a longo prazo. 

C) Deve-se usar a posição prona em pacientes com SDRA 
grave, porém com sessões de no máximo seis horas por 
dia, para evitar lesões. 

D) No ajuste inicial da ventilação mecânica, são 
recomendados modos controlados: volume controlado 
(VCV) ou pressão controlada (PCV). 

E) Manobras de recrutamento alveolar rotineiras e níveis de 
PEEP elevados são benéficos na SDRA grave. 

 

Questão 40 

Indique o fator que aumenta o risco de disfunção ventricular 
direita no paciente com hipertensão pulmonar:  

A) Hipóxia. 

B) Teofilina. 

C) Prostigmina. 

D) Óxido nítrico. 

E) Beta-agonistas. 

 

Questão 41 

Nos casos de choque hipovolêmico, há redução do débito 
cardíaco com redistribuição do fluxo sanguíneo para as 
diferentes circulações regionais. As circulações regionais que 
menos sofrem redução são: 

A) Cerebral e renal. 

B) Renal e pulmonar. 

C) Cerebral e coronariana. 

D) Renal e coronariana. 

E) Esplâncnica e cerebral. 
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Questão 42 

Com relação à farmacocinética e farmacodinâmica dos 
antimicrobianos, assinale a alternativa correta: 

A) Betalactâmicos apresentam um efeito tempo-
dependente na erradicação bacteriana. Assim, sugere-
se o uso de infusão prolongada, quer durante todo o 
período de intervalo entre as doses quer por três a 
quatro horas, principalmente para bactérias com 
concentrações inibitórias mínimas elevadas, embora a 
eficácia dessa estratégia não tenha sido comprovada em 
estudos randomizados de qualidade. 

B) Considerando o alto volume de distribuição, a primeira 
dose de antimicrobianos em pacientes com sepse deve 
ser máxima, principalmente no caso de drogas 
lipofílicas. 

C) Drogas como aminoglicosídeos e quinolonas são tempo-
dependentes e, portanto, devem ser infundidas em dose 
únicadiária e em bolus, para que o pico plasmático seja 
atingido rapidamente. 

D) Os níveis plasmáticos de vancomicina devem ser 
monitorados diariamente durante todo o tratamento, 
devendo ser mantidos entre 15–20 mg/L nos pacientes 
com infecções menos graves e entre 20–25 mg/L nos 
pacientes com choque séptico. 

E) Em pacientes com choque séptico, é aconselhável o uso 
de dose de ataque de antimicrobianos, como 
vancomicina epolimixina. Nos demais pacientes, esse 
ataque não é necessário e está associado a aumento da 
nefrotoxicidade. 

 

Questão 43 

Com relação a doenças neuromusculares, assinale a 
alternativa correta: 

 

A) Pacientes com doença de Guillain-Barré devem ser 
intubados quando a gasometria mostrar hipercapnia, 
pois esse é um sinal precoce de insuficiência 
respiratória. 

B) A plasmaférese é o tratamento de escolha para a doença 
de Guillain-Barré, exceto em pacientes com 
disautonomia grave ou infarto agudo do miocárdio nos 
últimos seis meses. 

C) A crise miastênica pode ser desencadeada por infecção 
respiratória, procedimentos cirúrgicos, parto, introdução 
ou retirada de corticosteroides e pelo uso de 
medicamentos como, por exemplo, quinolonas e 
benzodiazepínicos. 

D) A polineuropatia do doente grave ocorre com frequência 
em pacientes de terapia intensiva que permanecem por 
tempo prolongado em ventilação mecânica e é 
provocada pelo uso de corticoides e bloqueadores 
neuromusculares. 

E) Para pacientes com miastenia, tanto a plasmaférese 
como a imunoglobulina são terapias de ação rápida 
cujos benefícios se mantêm a longo prazo, devendo, 
portanto, ser utilizadas nas crises e pré-operativamente 
antes de timectomia. 

Questão 44 

Com relação ao quadro de hipertermia maligna, qual é a 
alternativa correta? 

   

A) Acidose metabólica, contração muscular com elevação 

da CPK e aumento da PaCO2 são manifestações 

frequentes. 

B) Não existe correlação entre marcadores genéticos e a 

manifestação clínica da doença. 

C) Sua ocorrência é rara, principalmente em anestesias 

com uso de anestésicos halogenados, considerados 

seguros. 

D) Pode ser desencadeada pelo uso de bloqueadores 

neuromusculares, incluindo o atracúrio e o pancurônio. 

E) Não existem drogas específicas para seu tratamento, 

sendo o suporte hemodinâmico e metabólico as únicas 

opções terapêuticas. 

 

Questão 45 

Com relação à imunofarmaconutrição, assinale a alternativa 
correta: 

 

A) Fazem parte do sistema de defesa antioxidante enzimas 

como a glutamina, a superóxido-dismutase e a 

glutationaperoxidase, oligoelementos como, por 

exemplo, selênio, zinco e ácido araquidônico, e 

vitaminas, como C, E e tiamina. 

B) O recente estudo REDOX avaliou a utilização de 

glutamina e outros antioxidantes em pacientes graves e 

mostrou redução de letalidade, além de benefícios em 

termos de outros desfechos secundários. Assim, as 

diretrizes mais recentes sugerem sua suplementação 

em doses baixas em populações especificas de 

pacientes. 

C) As evidências para uso de arginina são controversas, 

com potencial benefício para pacientes politrauma e em 

pós-operatório (por exemplo, redução do risco de 

infecção, diminuição de dias de ventilação e em UTI e 

redução da internação), mas possível malefício para 

pacientes devido a potencial geração de óxido nítrico. 

D) Em vista dos resultados mais recentes dos estudos 

clínicos, está indicado o uso de fórmula enteral, mas não 

parenteral, composta por lipídio com perfil anti-

inflamatório (ômega-3, óleo de peixe e óleo de 

borragem) e antioxidante, para pacientes com síndrome 

de desconforto respiratório agudo. 

E) O uso de selênio está recomendado nas fases iniciais da 

sepse, haja vista o benefício demonstrado em estudos 

randomizados recentes. 
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Questão 46 

Com relação ao paciente sob ventilação mecânica invasiva, 

assinale a alternativa correta:  

 

A) Recomenda-se o uso de ventilação de alta frequência 

como terapia adjuvante em pacientes com síndrome do 

desconforto respiratório agudo. 

B) Assincronia paciente-ventilador é a incoordenação entre 

os esforços e as necessidades ventilatórias do paciente 

com relação ao que é ofertado pelo ventilador. São 

eventos frequentes, porém sem maiores consequências. 

C) No disparo ineficaz, o esforço inspiratório do paciente 

não é suficiente para disparar o ventilador. Para 

resolução da assincronia de disparo a sensibilidade deve 

ser ajustada para o valor menos sensível. 

D) Deve-se evitar o uso sistemático de manobras de 

recrutamento alveolar (MRA) nos pacientes com 

síndrome do desconforto respiratório agudo, pois foi 

associado a maior mortalidade e risco de barotrauma no 

estudo “Alveolar Recruitment for Acute Respiratory 

Distress Syndrome Trial” (ART). 

E) Na necessidade de bloqueio neuromuscular em 

pacientes com asma, preferir o Atracúrio ou Cisatracúrio. 

 

Questão 47 

Com relação à escolha do fluido na reposição volêmica na 

sepse, assinale a alternativa correta: 

 

A) A albumina pode ser usada, mas somente em pacientes 

com hipoalbuminemia, em que seu benefício foi 

comprovado. 

B) Soluções balanceadas, de acordo com os estudos mais 

recentes SMART e SALT, não se mostraram superiores 

a solução salina em pacientes críticos e pacientes de 

serviços de emergência e essa evidência pode ser, em 

parte, usada para pacientes com sepse. 

C) Embora o uso de amidos não tenha se associado a 

aumento de letalidade, as evidências mostram aumento 

da lesão renal; portanto, seu uso na sepse deve ser 

parcimonioso. 

D) Balanço hídrico positivo está associado a maior 

letalidade; entretanto, a causalidade dessa relação 

continua não claramente demonstrada. 

E) Fluidos devem ser administrados sempre com prévia 

avaliação de fluido responsividade. 

Questão 48 

Pacientes com insuficiência renal grave podem apresentar 
quais alterações? 

 

A) Hipercalcemia com paratormônio (PTH) baixo. 

B) Hiperparatireoidismo secundário e hipofosfatemia. 

C) Hiperfosfatemia e hipovitaminose D. 

D) Hipofosfatemia e hipocalcemia. 

E) Hiperparatireoidismo primário e hipocalcemia. 

 

Questão 49 

Com relação à terapia nutricional em pacientes graves, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Suplementação enteral de ferro é recomendada a todos 

os pacientes graves com anemia. 

B) O volume de resíduo gástrico não deve ser medido de 

rotina em pacientes que recebem nutrição enteral. 

C) A sonda enteral deve ser locada preferencialmente em 

região pós-pilórica, pois estudos mostraram aumento da 

oferta diária com essa localização. 

D) O requerimento proteico diário está na faixa de 1,2 a 2,0 

g/kg de peso corpóreo real por dia, mas deve ser 

reduzido em paciente com necessidade de terapia 

substitutiva renal. 

E) Pacientes com doença hepática crônica devem receber 

formulações com aminoácidos de cadeia ramificada. 

 

Questão 50 

A onda “a” da pressão venosa central representa: 

 

A) A contração ventricular direita. 

B) O enchimento passivo do átrio direito. 

C) A transmissão da contração do ventrículo esquerdo. 

D) A contração atrial. 

E) A abertura da válvula tricúspide. 
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