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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) possui prevalência elevada e afeta a qualidade de vida do paciente. Sobre 
essa doença, é correto afirmar: 

 

►a) Tosse crônica e pigarro são sintomas atípicos da DRGE. 
b) A DRGE prevalece em homens e idosos, mas possui reduzida prevalência em obesos e gestantes. 
c) A endoscopia digestiva alta dos pacientes com DRGE precisa apresentar esofagite para que a doença possa ser 

comprovada. 
d) A pHmetria esofágica de 24 horas quantifica o volume de ácido do refluxato (volume que reflui do estômago para o 

esôfago). 
e) A cintilografia esofágica para estudo do refluxo gastroesofágico é um exame invasivo, realizado com a administração 

intravenosa de contraste marcado com tecnécio radiomarcado (99Tc), e possui sensibilidade inferior apenas à pHmetria 
esofágica de 24 horas. 

 

 
02 - O anel de Schatzki é uma alteração que ocorre na junção entre o epitélio escamoso do esôfago e o epitélio colunar 

gástrico. Dessa forma, a superfície proximal desse anel é recoberto por mucosa escamosa, e a distal, por epitélio 
gástrico. A maioria dos pacientes com anel de Schatzki é assintomática. Entretanto, alguns evoluem com quadro de 
disfagia esofágica intermitente para sólidos e/ou impactação alimentar, que pode estar associado ao pequeno calibre 
do anel. Qual das doenças abaixo é mais prevalente nos pacientes com anel de Schatzki? 

 

a) Anemia ferropriva. 
b) Esofagite eosinofílica. 
c) Divertículo de Zenker. 
►d) Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). 
e) Deficiência de vitamina B12. 

 
 
03 - Estima-se que o esôfago de Barrett (EB) esteja presente em 1% a 2% da população adulta, sendo um evento relacionado 

à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) crônica e uma condição pré-maligna do adenocarcinoma esofágico. A 
Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (American Society for Gastrointestinal Endoscopy) publicou em 
2018 um guideline sobre a terapia de erradicação endoscópica do EB com displasia ou câncer intramucoso 
(Gastrointestinal Endosc 2018;87(4):907-31). De acordo com esse guideline, identifique como verdadeiras (V) ou falsas 
(F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Em pacientes com EB nos quais o exame histopatológico demonstre a presença de displasia de alto grau, não é 
necessária a opinião de um segundo patologista experiente ou a opinião de um conjunto de patologistas antes da 
terapia de erradicação endoscópica, pois esse é um procedimento minimamente invasivo. 

(   ) Em pacientes com EB associado a displasia de alto grau confirmada, a terapia de erradicação endoscópica possui 
melhores resultados quando comparada ao acompanhamento clínico em relação à progressão da doença. 

(   ) Em pacientes com EB associado a displasia de alto grau e neoplasia esofágica intramucosa confirmadas, a terapia 
de erradicação endoscópica possui menores taxas de recidiva neoplásica quando comparada à esofagectomia, 
mas maiores complicações pós-tratamento, como hemorragia e estenose esofágica. 

(   ) Pacientes com EB que possuam lesões visíveis ao exame de endoscopia digestiva alta, como, por exemplo, 
nodulações ou áreas de depressão, quando tratados com remoção mucosa endoscópica (mucossectomia) dessas 
lesões, possuem menor progressão para o câncer quando comparados a pacientes semelhantes que sejam 
apenas acompanhados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
c) F – V – F – F. 
d) V – F – F – F. 
►e) F – V – F – V. 

 
 
04 - Mulher de 47 anos, em tratamento de artrite reumatoide com metotrexato 10 mg por semana, associado a prednisona 

10 mg ao dia (em esquema de desmame progressivo), realizou endoscopia digestiva alta (EDA) por quadro de disfagia. 
No exame de EDA, observou-se, desde o esôfago proximal, a presença de várias placas aderidas ao órgão, de 
coloração esbranquiçada, confluentes e reversíveis à insuflação, recobrindo circunferencialmente cerca de 60% da 
mucosa, associadas a certo edema e hiperemia, sem estenoses ou ulcerações, compatíveis com monilíase esofágica, 
a qual posteriormente foi confirmada pelo exame anatomopatológico. Para elaboração do laudo endoscópico, foi 
utilizada a Classificação de Wilcox. A correta graduação dos achados de monilíase esofágica pela Classificação de 
Wilcox é: 

 

a) Grau I. 
b) Grau II. 
►c) Grau III. 
d) Grau IV. 
e) Grau V. 
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05 - Homem de 52 anos foi submetido a endoscopia digestiva alta devido a sintomas de pirose e regurgitação alimentar. 
Durante o exame de endoscopia digestiva alta, observou-se no esôfago distal a presença de erosões lineares, sem 
exsudato, situadas em mais de uma prega longitudinal, sem apresentar confluência. Não havia nenhuma outra 
alteração esofágica nesse exame. Qual é a correta graduação dessas alterações pela Classificação de Savary-Miller 
modificada? 

 

a) Grau I. 
►b) Grau II. 
c) Grau III. 
d) Grau IV. 
e) Grau V. 

 
06 - A dispepsia engloba uma variedade de sintomas que incluem desde desconforto epigástrico até saciedade precoce e 

distensão abdominal, podendo se sobrepor a outras doenças funcionais gastrointestinais e/ou à doença do refluxo 
gastroesofágico. Em 2015, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy) publicou um guideline sobre dispepsia (Gastrointestinal Endosc 2015;82(2):227-32). Com 
base nas orientações desse guideline, é correto afirmar: 

 

►a) Testes não invasivos para a pesquisa de Helicobacter pylori incluem a sorologia para Helicobacter pylori, teste respiratório 
da ureia e pesquisa de antígeno fecal. 

b) Pacientes jovens e sem sintomas de alarme não se beneficiam da estratégia “testar e tratar o Helicobacter pylori”. 
c) Bloqueadores de receptor H2 são mais eficazes no tratamento de sintomas dispépticos em comparação aos inibidores da 

bomba de prótons. 
d) Pacientes de 40 anos com sintomas crônicos de dispepsia, sem sintomas de alarme, possuem indicação absoluta de 

endoscopia digestiva alta para diferenciação entre dispepsia orgânica e funcional e pesquisa de Helicobacter pylori. 

e) Pacientes com dispepsia encaminhados para realização de exame endoscopia digestiva alta como primeira estratégia 
diagnóstica e terapêutica possuem melhores resultados no controle de sintomas que aqueles submetidos a estratégia 
“testar e tratar o Helicobacter pylori”. 

 
07 - Sobre o tema Helicobacter pylori, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O Helicobacter pylori é uma bactéria Gram negativa, considerada carcinógeno do grupo 1. 
2. A fase da vida em que há maior contaminação primária pelo Helicobacter pylori (aquisição da bactéria pela 

primeira vez) é a 3ª idade, devido à institucionalização dos idosos. 
3. Devido ao grande número de animais de estimação, atualmente os cães e gatos são a principal fonte de 

reservatório e transmissão do Helicobacter pylori. 
4. A detecção de anticorpos IgA contra o Helicobacter pylori demonstram a presença de infecção ativa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
08 - Sobre as úlceras pépticas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As úlceras pépticas são soluções de continuidade da mucosa que ultrapassam a muscular da mucosa e atingem 
a submucosa. 

2. As úlceras duodenais localizam-se preferencialmente na 1ª porção do duodeno. 
3. As úlceras gástricas localizam-se preferencialmente no antro gástrico. 
4. Entre os sintomas, pode-se descrever a presença do clocking, que se refere ao fato de o paciente ser despertado 

à noite pela dor. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
09 - A equipe do Serviço de Endoscopia foi chamada na Unidade de Terapia Intensiva, pois esta manhã uma das pacientes 

(mulher de 64 anos) iniciou com quadro de hemorragia digestiva alta, clinicamente manifesta por hematêmese. Durante 
o exame de endoscopia digestiva alta, observou-se no antro gástrico a presença de uma úlcera ovalada de aspecto 
péptico, com cerca de 5 mm de diâmetro, bordos edemaciados e fundo apresentando vaso visível com sangramento 
ativo em jato. A correta graduação desse achado pela Classificação de Forrest é: 

 

►a) Forrest Ia. 
b) Forrest Ib. 
c) Forrest IIa. 
d) Forrest IIb. 
e) Forrest IIc. 

 
  



5/13 

 

10 - Qual das doenças abaixo poderia ser uma causa de úlcera gastroduodenal? 
 

a) Hipotireoidismo. 
b) Rinite alérgica. 
c) Epilepsia. 
►d) Hiperparatireoidismo. 
e) Doença de Gilbert. 

 
11 - O GIST (tumor estromal do trato gastrointestinal) pode estar associado à tríade de Carney, a qual é descrita como: 
 

a) GIST, tumor medular da tireoide e feocromocitoma. 
b) GIST, tumor de hipófise e tumor de paratireoide. 
►c) GIST, condroma pulmonar e paraganglioma extra-adrenal. 
d) GIST, tumor medular da tireoide e hiperparatireoidismo. 
e) GIST, diarreia e broncoespasmo. 
 

12 - De acordo com a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (2017), o uso de qual das medicações abaixo 
poderia ocasionar erosões e úlceras no intestino delgado e provocar sangramento digestivo? 
 

a) Dipirona. 
►b) Anti-inflamatórios não esteroidais. 
c) Paracetamol. 
d) Dapsona. 
e) Azitromicina. 

 
13 - De acordo com a Classificação de Montreal revisada, um paciente com colite ulcerativa deve ser classificado como 

portador de colite extensa quando apresentar na colonoscopia qual extensão de envolvimento mucoso? 
 

a) Colite que atinge o cólon descendente, mas não o ultrapassa. 
b) Colite que se estende até o sigmoide. 
c) Colite restrita ao reto. 
►d) Colite que se estende proximalmente à flexura esplênica. 
e) Apenas colite que se estende até o ceco. 

 
14 - De acordo com a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (2015), assinale a alternativa que apresenta 

medicações que devem ser evitadas antes de uma colonoscopia, devido à sua capacidade de promover alterações na 
mucosa semelhantes àquelas da doença inflamatória intestinal. 

 

a) Preparo colônico com bisacodil e azitromicina. 
b) Preparo colônico à base de lactulose e dipirona. 
c) Preparo colônico à base de polietilenoglicol e paracetamol. 
d) Preparo colônico à base de citrato e magnésio e dapsona. 
►e) Preparo colônico à base de fosfato de sódio e anti-inflamatórios não esteroidais. 

 
15 - Sobre a artropatia periférica tipo I da doença inflamatória intestinal, é correto afirmar: 
 

a) Independe da atividade da doença intestinal e acomete mais de 5 articulações. 
b) É uma poliartrite de pequenas articulações, comprometendo principalmente as articulações das mãos. 
►c) Associa-se com a atividade da doença intestinal e acomete grandes articulações. 
d) É uma artropatia que inclui a sacroileíte e a espondilite anquilosante. 
e) Possui positividade para o HLA-B27, acomete mais de 5 articulações e não se relaciona à atividade da doença inflamatória 

intestinal. 
 
16 - Os pacientes com doença inflamatória intestinal possuem maior risco de câncer colorretal. No entanto, esse risco pode 

ser aumentado quando está presente qual das situações abaixo, de acordo com o guideline da Sociedade Americana 
de Endoscopia Gastrointestinal (2015)? 

 

a) História pessoal de colangite esclerosante primária e história familiar de pólipos hiperplásicos. 
b) História pessoal de eritema nodoso e história familiar de colangite esclerosante primária. 
c) História pessoal de epiesclerite e história familiar de pólipos adenomatosos. 
d) História pessoal de pioderma gangrenoso e história familiar de câncer colorretal. 
►e) História pessoal de colangite esclerosante primária e história familiar de câncer colorretal. 

 
17 - Um paciente de 34 anos, portador de síndrome da imunodeficiência adquirida, sem uso adequado de terapia 

antirretroviral, está internado para investigação de diarreia crônica e emagrecimento. A equipe médica que o 
acompanha desconfia da presença de tuberculose intestinal. Qual dos exames abaixo possui os melhores resultados 
para o diagnóstico de tuberculose intestinal? 

 

a) Cápsula endoscópica. 
b) PPD. 
c) Tomografia de abdome com contraste. 
►d) Colonoscopia com biópsias. 
e) Pesquisa de BAAR nas fezes. 
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18 - Segundo a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (2014), qual das medicações abaixo aumenta o risco 
de sangramento por divertículos dos cólons (ou doença diverticular colônica)? 

 

a) Dipirona. 
b) Furosemida. 
►c) Anti-inflamatórios não esteroidais. 
d) Dapsona. 
e) Enalapril. 

 
19 - Em relação à classificação das hemorroidas internas, é correto afirmar: 
 

a) Hemorroidas internas de terceiro grau prolapsam pelo canal anal durante a evacuação ou aos esforços e retornam 
espontaneamente. 

►b) Hemorroidas internas de primeiro grau não prolapsam pelo canal anal durante a evacuação ou aos esforços. 
c) Hemorroidas internas de quarto grau prolapsam pelo canal anal durante a evacuação ou aos esforços e não retornam 

espontaneamente, necessitando ser recolocadas digitalmente para o interior do canal anal. 
d) Hemorroidas internas de segundo grau podem ou não prolapsar, mas quando o fazem, necessitam ser recolocadas 

digitalmente para o interior do canal anal. 
e) Hemorroidas internas de quarto grau prolapsam pelo canal anal durante a evacuação ou aos esforços e retornam 

espontaneamente. 
 
20 - A Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (American Society for Gastrointestinal Endoscopy) em 

guideline publicado em 2017 (Gastrointestinal Endosc 2017;86(1):18-33) explica que o rastreio do câncer colorretal 
(screening) objetiva a detecção de neoplasia precoce e lesões pré-cancerosas em pacientes assintomáticos, sem 
histórico pregresso dessas alterações. O documento explica que o rastreio (screening) difere da vigilância 
(surveillance), pois esta se refere ao intervalo entre os exames de colonoscopia em paciente que já teve, por exemplo, 
a detecção de neoplasia colorretal ou lesão pré-cancerosa. Os autores também fazem distinção entre o exame de 
rastreio (screening) e o exame diagnóstico, o qual se refere à investigação em paciente com sintomas ou com testes 
de rastreio (não-colonoscópicos) positivos. De acordo com esse guideline, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Na população geral, o rastreio do câncer colorretal deve começar aos 40 anos. 
2. Os pólipos hiperplásicos não são considerados lesões pré-cancerosas. 
3. Os adenomas de cólon são considerados “avançados” quando possuem tamanho >1 cm ou apresentam displasia 

de alto grau ou elementos vilosos. 
4. Pacientes assintomáticos sem histórico pregresso de qualquer alteração ou histórico familiar, que foram 

submetidos a rastreio de câncer colorretal com colonoscopia tendo laudo normal, devem repetir a colonoscopia 
em 5 anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
21 - Há uma síndrome polipoide do trato gastrointestinal que possui origem autossômica dominante e se associa ao 

aparecimento de múltiplos pólipos hamartomatosos no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso, 
associados à pigmentação mucocutânea em lábios, cavidade bucal, língua e pele. Nessa síndrome, também existe 
aumento da incidência de câncer de mama, de cólon, de pâncreas, de estômago e de intestino delgado, o que exige 
rigoroso acompanhamento médico. O nome da síndrome polipoide que possui essas características é: 

 

a) síndrome de Turcot. 
b) síndrome de Cronkhite-Canada. 
c) síndrome de Gardner. 
d) polipose adenomatosa familiar. 
►e) síndrome de Peutz-Jeghers. 

 
 
22 - De acordo com o Guideline de Rastreio de Câncer Colorretal da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal 

(American Society for Gastrointestinal Endoscopy; Gastrointestinal Endosc 2017;86(1):18-33), o rastreio do câncer 
colorretal em situações especiais deve ser feito da seguinte maneira: 
 

a) Pessoas de famílias portadoras de câncer colorretal familiar síndrome X devem submeter-se a colonoscopia a cada 2 anos, 
começando seu rastreio de câncer colorretal com idade 10 anos inferior à idade do caso com diagnóstico mais precoce. 

►b) Pacientes com parente de primeiro grau com histórico de câncer colorretal diagnosticado aos 60 anos de idade devem 
começar seu rastreio de câncer colorretal aos 40 anos de idade. 

c) Pessoas com parente de primeiro grau com câncer colorretal diagnosticado aos 68 anos de idade devem iniciar seu rastreio 
de câncer colorretal quando atingirem idade 10 anos inferior à idade do familiar diagnosticado, isto é, aos 58 anos de 
idade. 

d) Pacientes com parente de primeiro grau com diagnóstico de adenoma de cólon avançado com 2 cm detectado aos 62 anos 
de idade devem começar seu rastreio de câncer colorretal aos 50 anos de idade. 

e) Pessoas com parente de primeiro grau com câncer colorretal diagnosticado aos 64 anos de idade devem iniciar seu rastreio 
de câncer colorretal aos 50 anos de idade. 
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23 - De acordo com o Guideline de Rastreio de Câncer Colorretal da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal 
(American Society for Gastrointestinal Endoscopy; Gastrointestinal Endosc 2017;86(1):18-33), são DESVANTAGENS 
do exame de colonoscopia em relação aos outros exames de rastreio do câncer colorretal: 

 

a) obrigatoriedade de realizar o exame em ambiente hospitalar, sepse e necessidade de limpeza (preparo) do cólon. 
b) risco de perfuração do cólon, sangramento pós-polipectomia e dificuldade de detecção de pólipos. 
►c) necessidade de limpeza (preparo) do cólon, risco de perfuração do cólon e risco de pneumonia aspirativa (particularmente 

se realizada com sedação profunda). 
d) sangramento hemorroidário, choque séptico e ausência de dieta preparatória para o exame. 
e) menor taxa de detecção de lesões pré-cancerosas, necessidade de dieta preparatória para o exame e necessidade de 

coleta das fezes para análise. 
 
24 - O exame de colonoscopia é feito para avaliação da mucosa colônica, mas sua acurácia diagnóstica depende da limpeza 

do cólon através de preparo adequado. Em 2015, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal publicou um 
guideline para tratar desse tema (Gastrointestinal Endosc 2015;81(4):781-94). De acordo com esse guideline, é correto 
afirmar: 

 

a) A metoclopramida é um agente pró-cinético que aumenta a peristalse gástrica, jejunal e colônica, melhora 
significativamente a limpeza do cólon e a tolerância do paciente ao laxativo oral, sendo recomendado seu uso adjuvante 
ao preparo para a colonoscopia. 

b) Preparos para colonoscopia que associam soluções de elevado volume de polietilenoglicol (PEG) com bisacodil atingem 
melhores resultados de tolerância pelos pacientes, menor desconforto abdominal e maior limpeza da mucosa do cólon que 
aqueles que utilizam apenas soluções de elevado volume de PEG. 

c) A simeticona melhora significativamente a limpeza colônica quando comparada a preparos sem o seu uso, pois reduz o 
número de bolhas intraluminais, sendo atualmente imprescindível sua associação ao preparo para a colonoscopia. 

►d) O preparo combinado de picossulfato de sódio com citrato de magnésio associa o efeito laxativo estimulante para aumento 
da frequência e força da peristalse (do picossulfato de sódio) com o efeito laxativo osmótico (do citrato de magnésio). 

e) O preparo inadequado do cólon pode reduzir a detecção de lesões pequenas e aumentar o tempo de exame, mas não 
aumenta o número de eventos adversos ou os custos. 

 
25 - Milhões de exames de endoscopia gastrointestinal têm sido realizados anualmente, e relatos de infecções transmitidas 

por esses procedimentos são descritas como possíveis. Dessa forma, preocupada com a situação, a Sociedade 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal publicou em 2018 um guideline orientando sobre o controle de infecções 
durante a endoscopia gastrointestinal (Gastrointestinal Endosc 2018;87(5):1167-79). De acordo com as orientações 
desse guideline, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A transmissão do Helicobacter pylori é possível, tendo como uma das possíveis causas o uso de técnicas 
inadequadas de reprocessamento do endoscópio. 

(   ) Apesar do uso de técnicas corretas de desinfecção de alto nível, a transmissão de micobactérias não consegue 
ser eliminada por completo. 

(   ) Não foram descritos casos de transmissão dos vírus das hepatites B e C pela endoscopia gastrointestinal, fato 
que se justifica pelas características próprias desses agentes etiológicos. 

(   ) O glutaraldeído é uma das substâncias possíveis de serem usadas para a realização de desinfecção de alto nível. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – V. 
e) V – V – V – F. 

 
26 - A terapia antitrombótica, como o uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, tem se tornado frequente na 

prática médica, com o objetivo de reduzir o risco de eventos trombóticos em condições como síndrome coronariana 
aguda, fibrilação atrial e estados de hipercoagulabilidade. Preocupada com o uso desses fármacos pelos pacientes 
que se submetem a exames endoscópicos, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal publicou em 2016 
um guideline para tratar desse tema (Gastrointestinal Endosc 2016;83(1):3-16). Com base nesse guideline, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. A endoscopia digestiva alta diagnóstica e a coagulação com plasma de argônio são consideradas de baixo risco 
de sangramento pós-procedimento. 

2. A polipectomia e a esfincterotomia pancreática endoscópica são consideradas de alto risco de sangramento pós-
procedimento. 

3. O uso de aspirina por um paciente coronariopata pode ser mantido caso esse paciente se submeta a uma 
endoscopia digestiva alta diagnóstica eletiva. 

4. Pacientes em dupla antiagregação plaquetária (como, por exemplo, aspirina e clopidogrel), submetidos a 
intervenção coronariana percutânea com colocação de stent não farmacológico há 7 dias, devem sempre ter sua 
medicação antitrombótica suspensa antes de qualquer procedimento endoscópico, devido ao elevado risco de 
sangramento gastrointestinal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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27 - Um paciente em uso de varfarina 5 mg ao dia (devido a prótese mitral metálica) busca atendimento médico com quadro 
de hemorragia digestiva alta não varicosa. Na chegada ao pronto-socorro, apresentava-se estável 
hemodinamicamente. O médico emergencista que o atendeu solicitou o RNI (razão normalizada internacional) para 
avaliar seu estado de anticoagulação. O resultado desse exame foi 2. De acordo com recomendação do guideline 
(Gastrointestinal Endosc 2016) de manejo de agentes antitrombótico em pacientes submetidos a endoscopia 
gastrointestinal, assinale a alternativa correta sobre essa condição clínica. 

 

a) A terapêutica endoscópica hemostática é menos efetiva quando os valores do RNI estão acima de 1,5. 
b) Corrigir o valor do RNI é mandatório antes do exame endoscópico, mesmo que isso atrase em algumas horas o 

procedimento terapêutico. 
c) Quando os valores do RNI estiverem acima de 1,5, deve ser feita sua correção através da administração de crioprecipitado 

intravenoso associado à vitamina K intramuscular ou administração isolada de plasma fresco congelado intravenoso. 
►d) O valor do RNI antes do exame endoscópico não é um bom preditor de ressangramento. 
e) A terapêutica endoscópica hemostática somente pode ser realizada quando a varfarina for suspensa e plasma fresco 

congelado intravenoso associado à vitamina K intramuscular for administrado, com o objetivo de obter valor de RNI entre 
0,8 a 1,2. 

 
 
28 - A translocação bacteriana da flora endógena para a corrente sanguínea pode ocorrer durante o exame endoscópico 

devido ao trauma na mucosa relacionado ao procedimento. No entanto, infecções significativas são extremamente 
raras. Em 2015, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal publicou um guideline com título “Profilaxia 
Antibiótica para Endoscopia Gastrointestinal”, para auxiliar os médicos na condução desse assunto (Gastrointestinal 
Endosc 2015). De acordo com esse guideline, é correto afirmar: 

 

a) A antibioticoprofilaxia objetiva evitar casos de endocardite infecciosa, a qual é a principal infecção comprovadamente 
relacionada à bacteremia do procedimento endoscópico. 

►b) A profilaxia antibiótica não é recomendada para se evitar infecção local em um paciente que se submeterá a exame de 
ultrassom endoscópico com aspiração através de agulha fina de lesões sólidas do trato gastrointestinal alto. 

c) Pacientes já em tratamento antibiótico para colangite aguda, com cobertura multibacteriana e que se submeterão a 
colangiopancreatografia retrógada endoscópica (CPRE) com drenagem da via biliar obstruída, devem receber dose 
adicional isolada de antibiótico profilático antes desse procedimento. 

d) Pacientes com cirrose hepática na vigência de sangramento gastrointestinal agudo necessitam de antibioticoterapia 
profilática apenas se durante a endoscopia digestiva alta seja feita escleroterapia de varizes esofágicas. 

e) A profilaxia antibiótica não é sugerida para se evitar infecção cística em um paciente que se submeterá a exame de 
ultrassom endoscópico com aspiração através de agulha fina de lesões cística pancreáticas. 

 
 
29 - A solicitação de exames complementares, como, por exemplo, laboratoriais, eletrocardiografia ou de imagem, antes 

da endoscopia gastrointestinal, precisa respeitar as devidas indicações, particularidades de cada paciente e no quanto 
esses resultados podem ou não interferir na realização do exame endoscópico. Em 2014, a Sociedade Americana de 
Endoscopia Gastrointestinal publicou um guideline sobre esse tema na revista aberta ao público chamada 
Gastrointestinal Endosc (2014). De acordo com esse guideline, é correto afirmar: 

 

a) O tempo de tromboplastina parcial deve ser solicitado de rotina nos pacientes com hemorragia digestiva baixa por 
diverticulose dos cólons, por ter correlação com o risco de ressangramento. 

b) Recomenda-se a solicitação de rotina de contagem plaquetária ou exame de tempo de sangramento para pacientes 
dispépticos que serão submetidos a biópsias gástricas, para pesquisa de Helicobacter pylori. 

c) A radiografia de tórax deve ser solicitada de rotina a todo paciente que se submeterá a colonoscopia, independentemente 
de sintomatologia respiratória. 

d) O eletrocardiograma deve ser solicitado de rotina a todo paciente que se submeterá a endoscopia digestiva alta na qual 
será utilizada sedação com propofol ou midazolam associado a fentanil. 

►e) O eletrocardiograma deve ser considerado em paciente que se submeterá a procedimento endoscópico digestivo no qual 
será utilizada sedação com droperidol, devido ao risco de alargamento do intervalo QT. 

 
 
30 - A resolução da ANVISA (RDC número 6, março/2013, sobre os “Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para 

os Serviços de Endoscopia”) possui em seu artigo 16 o que é necessário para a realização de qualquer procedimento 
endoscópico que envolva sedação profunda ou anestesia não tópica. Nesse caso, é necessário haver um profissional 
legalmente habilitado para a realização do procedimento endoscópico 

 

►a) e um profissional legalmente habilitado para promover a sedação profunda ou anestesia e monitorar o paciente durante 
todo o procedimento até que o paciente reúna condições para ser transferido para a sala de recuperação. 

b) e este deve isoladamente realizar a sedação profunda e monitorar o paciente durante todo o procedimento até que o 
paciente reúna condições para ser transferido para a sala de recuperação. 

c) e este deve isoladamente realizar a sedação profunda com benzodiazepínicos e/ou opioides e monitorar o paciente durante 
todo o procedimento até que o paciente reúna condições para ser transferido para a sala de recuperação. 

d) e este deve isoladamente realizar a sedação profunda ou anestesia, mas este deve estar também habilitado a realizar 
procedimentos emergenciais, como intubação orotraqueal, caso estes sejam necessários. 

e) e um profissional da enfermagem, legalmente habilitado para promover a sedação profunda e monitorar o paciente durante 
todo o procedimento até que o paciente reúna condições para ser transferido para a sala de recuperação. 
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31 - De acordo com a resolução da ANVISA (RDC número 6, março/2013), a qual dispõe sobre os “Requisitos de Boas 
Práticas de Funcionamento para os Serviços de Endoscopia”, é correto afirmar: 

 

a) O serviço de endoscopia deve exigir que o paciente com idade inferior a dezesseis (16) anos e não emancipado ou que 
tenha sido considerado legalmente incapaz esteja acompanhado pelo responsável legal. 

b) O paciente submetido a endoscopia, nos serviços tipo I e II, sob qualquer tipo de sedação ou anestesia não tópica, só 
pode ser liberado na presença de um acompanhante adulto. 

►c) Em situações emergenciais, o serviço de endoscopia deve estar preparado para garantir a estabilização do paciente até 
que seja possível a sua remoção em condições de segurança ou a sua liberação para o domicílio. 

d) O serviço de endoscopia deve prestar esclarecimentos a seus pacientes, apenas de forma escrita, sobre os procedimentos 
propostos, expondo objetivos, evolução esperada e riscos, podendo ou não descrever as complicações frequentes e raras. 

e) O serviço de endoscopia não necessita ter registro de acidentes ocupacionais, pois isso cabe ao Serviço de Medicina 
Ocupacional. 

 
32 - As perfurações durante a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) podem ocorrer por diversos 

mecanismos, como pelo próprio duodenoscópio, por extensão da incisão da esfincterotomia, pela passagem 
extramural de fios-guia ou migração de stents. Felizmente, a perfuração pós-CPRE é rara, tendo incidência de 0,08 a 
0,6% dos procedimentos. No entanto, frente a ela, o reconhecimento precoce e o manejo adequado farão o diferencial 
na evolução e na morbimortalidade do paciente. O guideline “Eventos Adversos associados à CPRE”, da Sociedade 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal (2017), trouxe a classificação das perfurações. Sobre esse assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Perfurações tipo I são as que ocorrem na parede duodenal devido ao duodenoscópio. 
2. Perfurações tipo II são perfurações periampulares que podem ser resultantes de esfincterotomia biliar ou 

pancreática. 
3. Perfurações tipo III são lesões nos ductos biliares ou pancreáticos que podem ser resultantes de instrumentação 

com fios-guia ou extração de cálculos e/ou colocação de stents. 
4. Perfurações tipo IV são grandes perfurações retroperitoneais, com expressivo significado clínico, as quais 

resultam da excessiva insuflação de ar durante o exame endoscópico associado à manipulação do esfíncter 
duodenal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
33 - Desde sua introdução em 1968, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) tem se tornado um 

procedimento importante no diagnóstico e manejo de diversas doenças biliopancreáticas. No entanto, como qualquer 
procedimento, eventos adversos podem ocorrer. Em 2017, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal 
publicou um guideline sobre “Eventos Adversos associados à CPRE” (Gastrointestinal Endosc, 2017). Baseado nesse 
guideline, o evento adverso sério mais comum atribuído ao procedimento é: 

 

a) colangite pós-CPRE. 
b) sangramento papilar pós-CPRE. 
c) hemobilia pós-CPRE. 
►d) pancreatite pós-CPRE. 
e) colecistite pós-CPRE. 

 
34 - De acordo com o guideline da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (2016), que discute a avaliação e 

manejo das neoplasias sólidas pancreáticas, lesões metastáticas para o pâncreas e tumores neuroendócrinos 
pancreáticos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A tomografia abdominal contrastada possui elevada sensibilidade na detecção de lesões pancreáticas sólidas a 
partir de 1 cm de diâmetro. 

(   ) O ultrassom endoscópico é menos operador-dependente que a tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética na detecção das neoplasias sólidas pancreáticas. 

(   ) A maioria dos tumores neuroendócrinos pancreáticos são não funcionantes. 
(   ) As metástases para o pâncreas são raras, mas quando ocorrem são mais comuns pelo carcinoma de células 

renais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
►b) F – F – V – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – V – V. 
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35 - A II Diretriz Brasileira de Pancreatite Crônica, publicada em parceria entre a Federação Brasileira de Gastroenterologia 
e a Sociedade Brasileira do Pâncreas (GED, 2017), destaca que a pancreatite crônica no Brasil incide 
predominantemente em homens com ingestão alcóolica, sendo as manifestações clínicas características, sem grandes 
variações. Com base nesse documento, o sintoma clínico mais comumente queixado por esses pacientes é: 

 

a) icterícia. 
b) esteatorreia. 
►c) dor abdominal. 
d) hemorragia digestiva. 
e) dispneia secundária a derrame pleural. 

 

 
36 - De acordo com a II Diretriz Brasileira de Pancreatite Crônica (GED, 2017), a qual discutiu o papel dos exames de imagem 

e endoscópicos no diagnóstico da pancreatite crônica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) A tomografia computadorizada do abdome é o método diagnóstico de escolha na avaliação inicial da pancreatite 
crônica clinicamente suspeita. 

(   ) Entre os achados tomográficos de pancreatite crônica, tem-se: atrofia do pâncreas, dilatação do ducto pancreático 
principal e presença de calcificações. 

(   ) As calcificações pancreáticas são melhor detectadas na ressonância magnética que na tomografia 
computadorizada de abdome. 

(   ) A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) possui um papel diagnóstico maior que a 
ecoendoscopia e a pancreatografia por ressonância magnética, especialmente nos pacientes com papilas 
localizadas no interior de divertículos duodenais ou submetidos a gastrectomia com reconstrução do trânsito à Y 
de Roux. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – F. 
b) V – V – V – F. 
c) F – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – V. 

 

 
37 - O I Consenso Brasileiro de Ecoendoscopia publicado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED; Arq 

Gastroenterol 2007; 44(4):353-58) avaliou as principais indicações da ecoendoscopia (EE). Com base nesse consenso, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A EE não é capaz de identificar vasos colaterais esofágicos, não sendo útil em pacientes com hipertensão portal. 
(   ) A EE possui excelente acurácia para estadiamento das neoplasias de reto e sigmoide, tendo queda da acurácia 

em lesões que distam cerca de 20 cm da borda anal. 
(   ) Para o câncer de pulmão não pequenas células, a EE é o exame mais sensível para detecção de metástases 

regionais. 
(   ) O exame de EE deve ser feito com sedação, de preferência através da administração de propofol. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – V – F – F. 
►d) F – F – F – V. 
e) V – F – V – V. 

 
 
38 - Um paciente de 42 anos, não diabético, vem para consulta trazendo biópsia hepática, comprovando a presença de 

esteato-hepatite não alcoólica. O paciente está seguindo dieta hipocalórica e já realiza 150 minutos de atividade física 
semanal. No entanto, ele pergunta sobre tratamentos medicamentosos para sua esteato-hepatite não alcoólica. Com 
base nas informações do guideline da Associação Americana de Estudo de Doença Hepática sobre esse assunto 
(Hepatology 2018;67(1):328-57), é correto afirmar: 

 

a) A vitamina E 400 UI/dia melhora a fibrose hepática de pacientes diabéticos tipo 2 com esteato-hepatite não alcoólica, mas 
aumenta o risco de neoplasia de próstata na população masculina. 

b) A metformina é indicada no tratamento da esteato-hepatite não alcoólica, pois seu uso comprovou redução nos níveis de 
transaminases. 

c) A pioglitazona 30 mg/dia comprovou melhorar a histologia hepática de pacientes não diabéticos com esteato-hepatite não 
alcoólica, mas o mesmo não foi comprovado nos pacientes diabéticos tipo 2 com a mesma condição. 

d) Ômega 3 é um tratamento específico para esteato-hepatite não alcoólica associada a hipertrigliceridemia, tendo reduzido 
a taxa de depósito de gordura intracelular e a fibrose perivenular. 

►e) O ácido ursodesoxicólico não é recomendado para o tratamento da esteatose hepática ou da esteato-hepatite não 
alcoólica. 
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39 - A doença hepática gordurosa não alcóolica (DHGNA) pode ser dividida histologicamente em esteatose hepática não 
alcóolica e esteato-hepatite não alcoólica. Sua importância reside no fato de ser uma doença de ampla prevalência e 
evolução que pode levar à fibrose hepática. Em 2018, a Associação Americana de Estudo de Doença Hepática publicou 
um guideline sobre DHGNA (Hepatology 2018;67(1):328-57). Sobre as informações desse guideline, é correto afirmar: 

 

a) Na atenção primária, recomenda-se rastreio de rotina para DHGNA nas populações de risco para essa afecção. 
b) A DHGNA associa-se a obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia, mas não possui associação com a síndrome 

dos ovários policísticos ou psoríase. 
c) A principal causa de mortalidade dos pacientes com DHGNA é hepatocarcinoma e cirrose hepática. 
d) A presença de cirrose hepática é essencial e necessária para haver progressão de DHGNA a hepatocarcinoma. 
►e) A esteatose hepática não alcóolica é definida histologicamente no fígado pela presença de ≥5% de esteatose hepática 

sem evidência de injúria hepatocelular. 
 

40 - Paciente de 48 anos, proveniente há 30 dias da Bahia, busca atendimento médico para acompanhamento e tratamento 
de esquistossomose hepato-esplênica, manifesta por quadro de hipertensão portal hepática pré-sinusoidal. O paciente 
trouxe na consulta exame parasitológico fecal pelo método Kato-Katz, comprovando a presença de ovos do parasita, 
e solicita tratamento. São fármacos comprovadamente eficazes para o tratamento da esquistossomose: 

 

a) mebendazol e tiabendazol. 
b) secnidazol e albendazol. 
►c) oxaminiquine e praziquantel. 
d) metronidazol e pamoato de pirantel. 
e) nitazoxanida e metronidazol. 

 
41 - Paciente de 28 anos portadora de cirrose hepática por hepatite autoimune, em tratamento atual com azatioprina 

100 mg/dia, busca atendimento médico com desejo de atualização da sua carteirinha de vacinação. A paciente nega 
qualquer tipo de alergia, febre ou qualquer outro sintoma. Qual das vacinas abaixo NÃO é recomendada para essa 
paciente? 

 

a) Influenza. 
►b) Febre amarela. 
c) Hepatite B. 
d) Tétano. 
e) Pneumococo 23-valente (Pneumo23). 

 
42 - De acordo com o Consenso BAVENO VI, publicado no J Hepatol 2015 Sep;63(3):743-52, o diagnóstico de hipertensão 

portal clinicamente significativa em pacientes com doença hepática crônica avançada compensada pode ser feito por 
meio do: 

 

a) gradiente de pressão veno-hepática evidenciando valores ≥ 5 mmHg. 
b) exame de elastografia hepática evidenciando valores > 10 KPa. 
►c) gradiente de pressão veno-hepática evidenciando valores ≥10 mmHg. 
d) exame de elastografia hepática evidenciando valores > 5 KPa. 
e) gradiente de pressão veno-hepática evidenciando valores ≥ 12 mmHg. 

 
43 - De acordo com o Consenso BAVENO VI, publicado no J Hepatol 2015 Sep;63(3):743-52, em quanto tempo devemos 

repetir o exame de endoscopia digestiva alta (EDA) nos pacientes com cirrose hepática compensada, devido a hepatite 
C crônica não tratada e ativa, que tiveram resultado de uma primeira EDA de rastreio documentando ausência de 
varizes esofágicas ou gástricas? 

 

a) 6 meses. 
b) 1 ano. 
c) 18 meses. 
►d) 2 anos. 
e) 3 anos. 

 
44 - Homem de 68 anos, portador de cirrose hepática alcóolica, foi submetido a exame de endoscopia digestiva alta para 

rastreio de varizes de esôfago. Durante esse exame, observou-se desde o esôfago médio a presença de 3 cordões 
varicosos de médio calibre, tortuosos, azulados, sem manchas da cor vermelha, que se estendem abaixo da transição 
esofagogástrica em direção ao fundo gástrico (varizes esofagogástricas). Observou-se também, no bulbo duodenal, 
uma cicatriz linear esbranquiçada de cerca de 4 mm, compatível com úlcera bulbar cicatrizada. Sobre esse caso, é 
correto afirmar: 

 

a) As varizes gástricas devem ser classificadas (Classificação de Sarin) como IGV tipo 2. 
b) As varizes esofagogástricas são classificadas (Classificação de Sarin) como GOV tipo 1. 
c) A cicatriz do bulbo duodenal deve ser classificada (Classificação de Sakita) como Sakita H2. 
d) A cicatriz do bulbo duodenal deve ser classificada (Classificação de Sakita) como Sakita S1. 
►e) As varizes esofagogástricas são classificadas (Classificação de Sarin) como GOV tipo 2. 
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45 - De acordo com o Consenso BAVENO VI, publicado no J Hepatol 2015 Sep;63(3):743-52, sobre o manejo dos pacientes 
com hemorragia digestiva alta varicosa comprovada, é correto afirmar: 

 

a) O uso de terlipressina é indicado, mas a hipernatremia é uma complicação que pode ocorrer nos pacientes com função 
hepática não preservada. 

►b) O uso de drogas vasoativas, como por exemplo terlipressina ou octreotide, deve ser iniciado o mais breve possível e 
mantido por 5 dias. 

c) Antibioticoterapia deve ser iniciada apenas nos pacientes com função hepática não preservada, e mantida por 7 dias. 
d) A transfusão de plasma fresco deve ser considerada sempre que o RNI estiver acima de 1,5. 
e) A associação de propranolol com terlipressina se mostrou superior ao uso isolado de terlipressina no manejo desses 

pacientes no atendimento de emergência. 
 
46 - De acordo com o Consenso BAVENO VI, publicado no J Hepatol 2015 Sep;63(3):743-52, qual é a profilaxia secundária 

correta para hemorragia digestiva alta varicosa a ser feita em um paciente portador de cirrose hepática de etiologia 
alcóolica (abstêmio há 1 ano), que teve sangramento varicoso prévio por varizes de esôfago de médio calibre e que 
não possui ascite ou outras comorbidades? 

 

a) Escleroterapia das varizes de esôfago associada ao uso de betabloqueadores seletivos. 
b) Escleroterapia das varizes de esôfago com cianoacrilato associado ao uso de betabloqueadores não seletivos. 
c) Ligadura elástica das varizes de esôfago isolada. 
d) Uso isolado de betabloqueadores não seletivos. 
►e) Ligadura elástica das varizes de esôfago associada ao uso de betabloqueadores não seletivos. 

 
47 - Paciente de 60 anos, portador de cirrose hepática por hepatite B crônica, busca atendimento médico, pois há 2 dias 

não está evacuando e ontem à noite evoluiu com confusão mental e alucinações auditivas e visuais. Hoje o paciente 
veio à consulta médica e se mostrava letárgico, desorientado no tempo e espaço, com conduta inadequada e “asterix” 
nas mãos. Os familiares negam que o paciente tenha tido febre ou qualquer outra queixa clínica. O paciente não havia 
realizado também nenhuma cirurgia ou procedimento vascular prévio. Em relação à classificação do quadro clínico 
apresentado por esse paciente, o qual é discutido no guideline da Associação Americana de Estudo de Doença 
Hepática (Hepatology 2014;60(2):715-35), é correto afirmar que se trata de um quadro de encefalopatia hepática 
classificada como: 

 

a) tipo A em relação à doença hepática de base e grau I pela Classificação de West Haven. 
b) tipo A em relação à doença hepática de base e grau II pela Classificação de West Haven. 
c) tipo B em relação à doença hepática de base e grau I pela Classificação de West Haven. 
►d) tipo C em relação à doença hepática de base e grau II pela Classificação de West Haven. 
e) tipo C em relação à doença hepática de base e grau I pela Classificação de West Haven. 

 
48 - Com base no guideline da Associação Americana de Estudo de Doença Hepática (Hepatology 2014;60(2):715-35), a 

ingestão proteica diária de um paciente com cirrose hepática que já teve encefalopatia hepática deve ser de: 
 

a) 0,4 a 0,8 g/kg/dia. 
b) 1 g/kg/dia. 
►c) 1,2 a 1,5 g/kg/dia. 
d) 2 a 3 g/kg/dia. 
e) 3 a 4 g/kg/dia. 

 
49 - O hepatocarcinoma é o 5ª câncer mais comum do mundo e a 3ª causa de morte relacionada ao câncer, conforme 

estimativa da Organização Mundial da Saúde. Em 2018, a Associação Americana de Estudo de Doença Hepática 
(AASLD) publicou um guideline sobre esse assunto devido à sua importância (Hepatology 2018;68(2):723-50). Sobre 
as informações discutidas nesse guideline, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Pacientes com cirrose hepática secundária à hepatite C crônica, após atingirem resposta virológica sustentada 
com os novos tratamentos para a hepatite C, possuem risco de evoluírem para hepatocarcinoma equiparados 
aos da população geral, devendo deixar de seguir os protocolos de rastreio dessa doença. 

(   ) Recomenda-se rastreio de hepatocarcinoma a cada 6 meses através de ultrassom de abdome sempre associado 
a alfa-fetoproteína. 

(   ) A biópsia hepática deve ser feita de rotina em todos os nódulos hepáticos indeterminados pelas técnicas de 
rastreio. 

(   ) Um paciente com nódulo hepático único no segmento VI, de 3 cm de diâmetro, descrito em exame de imagem 
(tomografia de abdome contrastada) como sendo LI-RADS 1 deve ser encaminhado para avaliação e estadiamento 
em um serviço de transplante hepático. 

(   ) Um paciente com cirrose hepática secundária a hepatite B crônica que apresente um nódulo hepático de 4 cm no 
segmento VI, descrito como LI-RADS 5 em exame de ressonância nuclear magnética de abdome e em tomografia 
de abdome contrastada, deve ser interpretado como portador de hepatocarcinoma. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – F – F – F – V. 
b) V – V – V – F – F. 
c) F – V – F – F – V. 
d) F – V – F – V – V. 
e) V – F – V – V – F. 
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50 - Homem de 57 anos portador de cirrose hepática por hepatite B crônica, em tratamento com entecavir, atualmente Child-
Pugh A (5 pontos; albumina 3,8 mg/dL; bilirrubina total 1,2 mg/dL; RNI 1,04), sem histórico de descompensações 
prévias relacionadas à cirrose hepática, mas com endoscopia digestiva alta evidenciando varizes de esôfago de fino 
calibre sem manchas de cor vermelha. O paciente seguiu com exames de rastreio que evidenciaram esplenomegalia 
(baço de 16 cm), veia porta de 14 mm e nódulo hepático único de 2,8 cm de diâmetro, no segmento VIII, o qual, nos 
exames de imagem, foi definido como hepatocarcinoma. Os exames de estadiamento não evidenciaram metástases. O 
paciente está assintomático, trabalha e exerce suas atividades sem restrições. De acordo com o guideline sobre 
hepatocarcinoma publicado pela Associação Americana de Estudo de Doença Hepática (Hepatology 2018;68(2):723-
50), qual é a classificação desse paciente pelo Sistema de Estadiamento BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer)? 

 

a) Estádio 0. 
►b) Estádio A. 
c) Estádio B. 
c) Estádio C. 
e) Estádio D. 

 


