CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 105
PROVA TEÓRICO/PRÁTICA

MÉDICO/PSIQUIATRIA
CAMPUS SÃO PAULO/ REITORIA/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CASO CLÍNICO
Você está em um ambulatório de especialidades e recebe para uma primeira consulta o sr. Antônio,
acompanhado de sua filha.
Ele tem 72 anos, viúvo, estudou até o 4º ano, era feirante e está aposentado.
A filha conta que há 18 meses ele começou a apresentar um comportamento estranho, com
episódios de inquietação, agressividade verbal, visão de gatos sob o sofá e atrás dos móveis, os quais
escondiam suas coisas. Algumas vezes referia que a polícia estava vigiando a casa porque havia
ladrões escondidos nela.
A filha nega a existência de gatos, ladrões ou polícia. Afirma que essas visões e impressões, assim
como a agressividade, variam de intensidade ao longo do dia.
Logo que esse quadro começou, ela levou o Sr. Antônio na unidade básica de saúde perto de sua
casa, e um médico prescreveu haloperidol 2,5 mg/dia; no entanto houve piora de todos os sintomas.
Por conta disso, após três semanas de haloperidol, a filha parou de dar o remédio para o Sr. Antônio.
Ela conta que ele tem gradativamente se tornado mais dependente, com dificuldade para cuidar de
compras e dinheiro, esquece compromissos e não tem mais condições de andar sozinho em seu
bairro.
Há um mês, novos sintomas apareceram - o sr. Antônio está mais lentificado, com o andar
prejudicado e rigidez muscular.
QUESTÃO 1
Nesta primeira consulta você solicitaria exames subsidiários?
(a) Não, a clínica é suficiente para garantir o diagnóstico correto e a melhor conduta no caso
(b) Não é obrigatório, mas ter exames para documentar seria adequado para pesquisas científicas, com
exames sobre nível sérico de vitamina B12, provas de função tireoideana e tomografia de crânio
(c) Sim, são obrigatórios, na investigação nosológica deste tipo de síndrome, as reações sorológicas para
sífilis e o nível sérico de vitamina B12, mas são opcionais as provas de função tireoideana e a tomografia
de crânio
(d) Sim, os exames obrigatórios na investigação nosológica deste tipo de síndrome são: hemograma, provas
de função tiroidiana, hepática e renal, reações sorológicas para sífilis, nível sérico de vitamina B 12, e
tomografia de crânio
(e) Sim, o exame de imagem é obrigatório na investigação nosológica deste tipo de síndrome (ressonância
cerebral), e os exames laboratoriais não são obrigatórios, mas ajudam no raciocínio clínico
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QUESTÃO 2
Durante a consulta você aplica o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Analise as respostas apresentadas
na figura e associe às áreas de prejuízo cognitivo:

(a) Atenção, memória tardia, construção viso-espacial e área executiva
(b) Memória imediata, memoria tardia, linguagem e construção viso-espacial
(c) Orientação espacial, atenção, cálculo e linguagem
(d) Construção viso-espacial, leitura, atenção e memória imediata
(e) Linguagem, cálculo, nomeação e repetição
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QUESTÃO 3
Também durante a avaliação cognitiva, Sr. Antonio apresentou a seguinte fluência verbal:
“gato, gata, vaca, boi, cabra, pássaro, bem-te-vi, cachorro, cavalo, canário........gato, jumento”.
Qual a pontuação da fluência verbal apresentada?
(a) 8
(b) 9
(c) 10
(d) 11
(e) 12
QUESTÃO 4
Qual o diagnóstico psiquiátrico mais provável, nesta primeira consulta, que seja compatível com os dados
apresentados?

(a) Demência da doença de Alzheimer
(b) Demência na doença de Parkinson
(c) Demência com corpos de Lewy
(d) Esquizofrenia de início tardio
(e) Delirium sobreposto a demência, ainda não-especificada
QUESTÃO 5
Para o manejo medicamentoso do quadro diagnosticado acima, assinale a alternativa correta:

(a) Drogas antiparkinsonianas dopaminérgicas melhoraram as alucinações visuais e outros achados
neuropsiquiátricos
(b) Os anticolinesterásicos pioram sintomas cognitivos, neuropsiquiátricos e as atividades de vida diárias
(c) Para o controle de sintomas psicóticos associados ao diagnóstico feito, a quetiapina ou a clozapina são
absolutamente contraindicadas
(d) Não há risco de reações de hipersensibilidade a antipsicóticos para pacientes com este diagnóstico
(e) Drogas com propriedades anticolinérgicas não são indicadas para pacientes com este diagnóstico por
conta de terem risco de piora cognitiva
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