Cargo: P02 - CLÍNICA MÉDICA
Disciplina: Clínica Médica

Questão

41

48

56

Gabarito por extenso

Piperacilina/tazobactam
azitromicina

Angiotomografia
pulmonar

da

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural
(DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente
de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e
+
claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de
germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse
modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilinatazobactam com aiztromicina.

INDEFERIDO

-

O caso apresentado ilustra uma parada cardíaca após uma cirurgia
ortopédica. A principal hipótese é embolia pulmonar. Em um cenário de
artéria
pós-operatório imediato, a cintilografia e o d-dímero apresentam muitos
resultados falso-positivos. A TC permite maior acurácia para TEP e maior
possibilidade de diagnósticos diferenciais, sendo o método de escolha.

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA

Justificativa

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece
que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como
vascularização e conteúdo (hiper x hipoecoico) influem na decisão sobre
Nódulos não funcionantes> 1,5 cm puncionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13
de diâmetro devem ser submetidos Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry
à punção aspirativa por agulha fina Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015.
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da
questão.
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Cargo: P04 - CIRURGIA GERAL
Disciplina: Clínica Médica

Questão

41

56

Gabarito por extenso

Piperacilina/tazobactam
azitromicina

Justificativa
O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural
(DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente
de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e
+
claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de
germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse
modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilinatazobactam com aiztromicina.

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece
que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como
vascularização e conteúdo (hiper x hipoecoico) influem na decisão sobre
Nódulos não funcionantes> 1,5 cm puncionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13
de diâmetro devem ser submetidos Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry
à punção aspirativa por agulha fina Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015.
Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca decide
pelo deferimento e consequente anulação da questão.

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA
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Cargo: P05 - DERMATOLOGIA
Disciplina: Clínica Médica

Questão

41

56

Gabarito por extenso

Piperacilina/tazobactam
azitromicina

Justificativa
O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural
(DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente
de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e
+
claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de
germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse
modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilinatazobactam com aiztromicina.

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece
que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como
vascularização e conteúdo (hiper x hipoecoico) influem na decisão sobre
Nódulos não funcionantes> 1,5 cm puncionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13
de diâmetro devem ser submetidos Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry
à punção aspirativa por agulha fina Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015.
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da
questão.

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA
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Cargo: P07 - PEDIATRIA
Disciplina: Clínica Médica

Questão

41

56

Gabarito por extenso

Piperacilina/tazobactam
azitromicina

Justificativa
O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural
(DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente
de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e
+
claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de
germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse
modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilinatazobactam com aiztromicina.

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece
que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como
vascularização e conteúdo (hiper x hipoecoico) influem na decisão sobre
Nódulos não funcionantes> 1,5 cm puncionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13
de diâmetro devem ser submetidos Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry
à punção aspirativa por agulha fina Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015.
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da
questão.

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA
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Cargo: P08 - PSIQUIATRIA
Disciplina: Clínica Médica

Questão

41

56

58

Gabarito por extenso

Piperacilina/tazobactam
azitromicina

Justificativa
O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural
(DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso
recente de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e
+
cefuroxima e claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do
risco de germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos
isoladamente. Desse modo, das opções apresentadas, a terapia mais
apropriada é piperacilina-tazobactam com aiztromicina.

Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca
esclarece que além do tamanho do nódulo, características
ultrassonográficas, como vascularização e conteúdo (hiper x hipoecoico)
influem na decisão sobre puncionar ou não (punção aspirativa por agulha
Nódulos não funcionantes> 1,5 cm fina) – FIGURA 405-13 Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed
de diâmetro devem ser submetidos Anthony Fauci, J.Larry Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph
à punção aspirativa por agulha fina Loscalzo. 19a ed. 2015.
Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação
da questão.

colonoscopia,
mamografia
citopatológico de colo uterino

Como consta no enunciado da questão, o caso se refere a uma mulher
de 60 anos (“Leia o caso clínico a seguir e responda às questões 58 e
e
59. Uma mulher de 60 anos, na menopausa, comparece à consulta para
avaliação clínica geral”). Nessa idade, o recomendado é colonoscopia,
mamografia e citopatológico de colo uterino.

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

-

DEFERIDO

ANULADA

INDEFERIDO

-
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