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1. Uma mulher de 59 anos vem ao consultório médico para mostrar resultados de estudos analíticos. 

Encontra-se assintomática. A história médica revela hipertensão arterial, cardiopatia hipertensiva, 

dislipidemia e asma (última crise há três anos). A medicação habitual inclui hidroclorotiazida, valsartan, 

atorvastatina e salbutamol em SOS. Nega consumo de álcool ou tabaco. Cumpre habitualmente a 

terapêutica e as medidas dietéticas recomendadas em consulta prévia, com restrição de lípidos e açúcares, 

mas suspendeu ultimamente as caminhadas por razões de disponibilidade familiar. Os sinais vitais são 

frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 78/min e pressão arterial 130/70 mm Hg. Ela tem 

157 cm de altura e pesa 66 kg; IMC 27 kg/m2. Apresenta-se com bom estado geral, pele e mucosas coradas 

e hidratadas. O restante exame físico, incluindo auscultação cardíaca e pulmonar, exame abdominal e dos 

membros, encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1,2 mg/dL  Hemoglobina 12,5 g/dL 

 Ureia  72,7 mg/dL   Leucócitos  10 100/mm3 

 AST 49 U/L   Neutrófilos 62 % 

 ALT 76 U/L   Eosinófilos 1 % 

 Fosfatase alcalina 98 U/L   Linfócitos 31 % 

 Colesterol    Plaquetas 209 × 109/L 

  Total 198 mg/dL     

  HDL 45 mg/dL     

 Triglicerídeos 115 mg/dL     

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Doseamento da glicose sérica em jejum. 

(B) Doseamento de proteínas na urina de 24 horas. 

(C) Doseamento do peptídeo natriurético tipo B. 

(D) Realização de ecocardiograma. 

(E) Realização de espirometria. 

  



 

2. Uma mulher de 30 anos é admitida no hospital por trabalho de parto às 40 semanas de gravidez. Ela refere 

ter dores compatíveis com contratilidade uterina rítmica e regular, desde há quatro horas. Os antecedentes 

obstétricos são gesta 3, para 1 (parto eutócico a termo, há dois anos) e 1 aborto espontâneo às 10 semanas 

de gravidez, há quatro anos, resolvido com tratamento médico. A gestação atual decorreu sem 

intercorrências. Na admissão, os sinais vitais eram temperatura 36,1°C, frequência respiratória 15/min, 

frequência cardíaca 82/min e pressão arterial 135/69 mm Hg. Ela tem 164 cm de altura e pesa 78 kg; 

IMC 29 kg/m2. A altura uterina era de 37 cm. Ao toque vaginal apresentava colo com 90 % de extinção 

(apagado), 6 cm de dilatação, apresentação cefálica no plano -1, membranas íntegras. A cardiotocografia 

encontrava-se dentro dos parâmetros de normalidade, com registo de contrações rítmicas (quatro em 

10 minutos). Iniciou a analgesia do trabalho de parto. Neste momento, duas horas após a admissão, o 

toque vaginal revela um colo 90 % extinto (apagado), com 7 cm de dilatação, apresentação cefálica no 

plano -1, membranas rotas com líquido amniótico normal. A cardiotocografia é normal, com registo de 

contrações rítmicas (três em 10 minutos). A médica assistente decide acelerar o parto com ocitocina. 

Qual dos seguintes diagnósticos melhor fundamenta a decisão clínica tomada nesta parturiente? 

(A) Paragem do trabalho de parto na fase ativa. 

(B) Paragem do trabalho de parto na fase latente. 

(C) Paragem do trabalho de parto no segundo estádio. 

(D) Trabalho de parto arrastado na fase ativa. 

(E) Trabalho de parto arrastado no segundo estádio. 

 

3. Uma mulher de 27 anos vem ao consultório médico por corrimento vaginal com cheiro desagradável 

desde há duas semanas, com agravamento após o coito e ligeiro desconforto vulvar. Nega disúria, 

dispareunia ou prurido vulvar. Há um mês, teve episódio de infeção urinária, tendo sido medicada com 

fosfomicina. Ela não tem antecedentes pessoais ou familiares de relevo. A medicação habitual inclui 

contracetivo oral hormonal combinado. É fumadora de 3 UMA desde há seis anos. Os sinais 

vitais encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. Ela tem 162 cm de altura e pesa 76 kg; 

IMC 29 kg/m2. Ao exame ginecológico a vulva não apresenta alterações. Ao exame com espéculo 

observa-se corrimento vaginal branco-amarelado, aquoso e homogéneo. O colo uterino não tem alterações 

de relevo e não há escorrências anómalas através do orifício cervical externo. O teste da amina (whiff) 

intensificou o cheiro desagradável do corrimento, que lembra o cheiro a peixe.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Candidíase vulvovaginal. 

(B) Infeção genital por Chlamydia trachomatis. 

(C) Infeção genital por Neisseria gonorrhoeae. 

(D) Tricomoníase vulvovaginal. 

(E) Vaginose bacteriana. 

  



 

4. Uma mulher de 44 anos vem à consulta de cirurgia geral por adenopatia axilar direita detetada em consulta 

de vigilância. Traz os resultados de mamografia bilateral e ecografia realizadas que revelaram 

«adenopatias axilares suspeitas», mas sem alterações mamárias documentadas. Encontra-se 

assintomática. Ela não tem antecedentes patológicos de relevo. Está medicada habitualmente com 

etinilestradiol + gestodeno. Ao exame físico apresenta excelente estado geral. Palpa-se uma adenopatia 

axilar direita com cerca de 2 cm de maior diâmetro, endurecida e não aderente a planos profundos. O 

restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,7 mg/dL  Hemoglobina 12,5 g/dL 

 Ureia  77 mg/dL  Leucócitos  5 400/mm3 

 Glucose 88 mg/dL  Plaquetas 250 × 109/L 

 AST 20 U/L     

 ALT 24 U/L     

 Fosfatase alcalina 86 U/L     

 Proteína C reativa 5 mg/L     

 Sódio 136 mEq/L     

 Potássio 4 mEq/L     

 Cloreto 101 mEq/L     

 Proteínas       

  Albumina 4,3 g/dL     

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na avaliação desta doente? 

(A) Biópsia excisional. 

(B) PET. 

(C) Raio-X do tórax. 

(D) RM da mama. 

(E) SPECT-TC do tórax. 

  



 

5. Uma mulher de 37 anos, primigesta, é admitida no serviço de urgência, com oito semanas de amenorreia, 

por perda hemática genital e dor hipogástrica tipo cólica, de início hoje. Refere ter náuseas e vómitos, 

desde há uma semana, que a impossibilitam de trabalhar. Não tem antecedentes pessoais ou 

familiares de relevo. Os sinais vitais são temperatura 36,3°C, frequência respiratória 15/min, frequência 

cardíaca 90/min e pressão arterial 141/85 mm Hg. Ela tem 156 cm de altura e pesa 65 kg; IMC 27 kg/m2. 

Ao exame físico observam-se mucosas coradas e hidratadas. Ao exame com espéculo verifica-se a 

presença de pequena quantidade de sangue na vagina e colo sem lesões. Ao toque vaginal o colo está 

amolecido, com 1 cm de dilatação. O útero está aumentado de volume, compatível com gravidez de 

14 semanas. A ecografia transvaginal revela cavidade uterina preenchida por conteúdo heterogéneo, de 

aspeto vesicular, não se identificando saco gestacional ou embrião. Cisto unilocular anecogénico com 

3 cm de maior diâmetro na região anexial direita.  

Qual dos seguintes estudos é o mais adequado para confirmar o diagnóstico mais provável? 

(A) α-fetoproteína. 

(B) β-HCG. 

(C) CA 125. 

(D) Progesterona. 

(E) Prolactina. 

 

6. Um homem de 23 anos, estudante universitário de engenharia, foi levado à consulta de medicina geral e 

familiar pelos pais. Mostra-se contrariado com este facto, referindo não se considerar doente e «ter muitas 

pipelines em curso». Os pais estão preocupados com o facto de o doente permanecer no quarto, não ter 

qualquer relacionamento social e ter hábitos alimentares distintos e em horários desfasados dos da restante 

família. Sai apenas para as aulas obrigatórias, tendo deixado de se ausentar de casa por qualquer outro 

motivo. Os pais referem ainda: «Há já mais de um ano que ele colocou cobertores sobre a janela para não 

deixar entrar a luz, porque diz que entra radiação que lhe causa muito cansaço físico… passa cada vez 

mais tempo ligado à internet e disse-nos que não necessitava de estar connosco na sala porque nos 

conseguia ouvir bem no quarto. Ele sempre foi diferente, nunca teve muitos amigos, ficava ansioso nas 

festas de família e não tem boa relação com os nossos sobrinhos, mas achávamos que na faculdade iria 

melhorar… afinal está cada vez pior e até começou a ter más notas.» O doente não reage emocionalmente 

às afirmações dos pais e com um sorriso aberto vai explicando: «Os meus familiares carregam uma 

energia quântica muito intensa, mesmo quando não estão em casa eu sinto a presença deles… sou muito 

sensível e fico quantizado, absorvo-a… consigo perceber o que me querem dizer mesmo quando estou 

sozinho…» 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável a considerar neste momento? 

(A) Episódio depressivo com sintomas psicóticos. 

(B) Perturbação de ansiedade social. 

(C) Perturbação de personalidade paranoide. 

(D) Perturbação esquizotípica. 

(E) Psicose esquizofrénica. 

  



 

7. Uma mulher de 32 anos vem ao serviço de urgência por cefaleia e perda visual do olho esquerdo com seis 

dias de evolução. Refere que, na semana passada, notou dor no olho e na cabeça do lado esquerdo, com 

náuseas e fotofobia, que associou à sua enxaqueca. Melhorou com o zolmitriptano mas não passou como 

habitual. Nesse próprio dia, mais tarde, a dor recorreu e notou dificuldade em focar a imagem com o olho 

esquerdo. Descreve uma «nuvem branca» e «visão muito turva», que piorou no dia seguinte. Recorreu 

inicialmente ao optometrista, que lhe referiu perda de acuidade visual à esquerda, solicitando avaliação 

médica. Manteve medicação sintomática com zolmitriptano e ibuprofeno, com melhoria relevante nos 

últimos dois dias, embora ainda não se sinta recuperada. Refere agravamento da ansiedade e da frequência 

das cefaleias no último mês, por maior exigência no trabalho. A história médica revela perturbação da 

ansiedade reativa, insónia, enxaqueca episódica frequente e rinite alérgica. A medicação habitual inclui 

topiramato, amitriptilina, venlafaxina e alprazolam. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência 

cardíaca 87/min e pressão arterial 143/79 mm Hg. Ela tem 171 cm de altura e pesa 75 kg; IMC 26 kg/m2. 

Ao exame físico encontra-se vígil, colaborante, sem alterações das funções nervosas superiores. A 

acuidade visual do olho direito é de 10/10 e do olho esquerdo 4/10. A fundoscopia direta (sem dilatação) 

revela discos ópticos de bordos bem definidos, sem palidez, simétricos, sem hemorragias peripapilares e 

sem alterações vasculares. Não existe defeito campimétrico por confrontação, alterações das fendas 

palpebrais, da oculomotricidade ou anisocoria. Os reflexos fotomotores mostram defeito pupilar aferente 

relativo do olho esquerdo. Não há injeção ou hemorragias conjuntivais ou lacrimejo excessivo. Os 

restantes pares cranianos, força, sensibilidade e coordenação dos membros encontram-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. Os reflexos osteotendinosos são normais e o reflexo cutâneo plantar é em 

extensão à esquerda e flexão à direita. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Amaurose fugaz. 

(B) Defeito visual funcional. 

(C) Enxaqueca com aura visual. 

(D) Esclerose múltipla. 

(E) Glaucoma agudo. 

  



 

8. Uma mulher de 72 anos, técnica oficial de contas, vem à consulta de medicina geral e familiar por queixas 

de diminuição da memória. Refere que, desde há três anos, se esquece «de várias coisas, um recado que 

me dão, uma coisa que tenho para fazer… vou às compras e não trago tudo. Estou sempre a escrever 

recados em papéis para não me esquecer». Refere um agravamento progressivo do quadro, especialmente 

no último ano. Apesar de se mostrar preocupada com estes sintomas, não tem outras queixas e mantém 

as tarefas que fazia, nomeadamente profissionais, embora com menor intensidade. O marido confirma 

estas descrições e refere também preocupação. Como antecedentes pessoais destacam-se dois episódios 

depressivos, aos 47 e 66 anos, na sequência de problemas laborais. A doente foi cuidadora da mãe, que 

sofria de demência, e tem receio de estar a iniciar o mesmo processo. Sem outros antecedentes familiares 

de relevo. Em avaliação breve de funções neuropsicológicas, falha duas em três palavras na evocação 

diferida, sem alterações nos restantes domínios avaliados. A RM cranioencefálica revelou atrofia 

moderada das regiões mediais dos lobos temporais. 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável para as queixas que a doente apresenta atualmente? 

(A) Defeito cognitivo ligeiro amnésico. 

(B) Degenerescência lobar frontotemporal. 

(C) Demência tipo Alzheimer. 

(D) Diminuição normal da memória, associada à idade. 

(E) Perturbação depressiva recorrente. 

 

 

9. Uma mulher de 22 anos, natural de Angola, vem à consulta de medicina geral e familiar para vigilância. 

Refere cataménios pouco abundantes. Ela não tem antecedentes patológicos de relevo. A medicação 

habitual inclui contracetivo oral. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 13/min, 

frequência cardíaca 72/min e pressão arterial 100/55 mm Hg. Ao exame físico apresenta pele e mucosas 

levemente descoradas e escleróticas anictéricas. O restante exame físico encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Bilirrubina 
 

 Hemoglobina 10,5 g/dL 

  Total 1 mg/dL  VGM 85 fL 

 LDH 80 U/L  Leucócitos  4 500/mm3 

 Ferro 80 µg/dL   Neutrófilos 58 % 

 Ferritina 20 ng/mL   Linfócitos 27 % 

     Plaquetas 187 × 109/L 

A eletroforese de hemoglobinas revela 60 % de hemoglobina A. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Doença da hemoglobina SC. 

(B) Drepanocitose SS. 

(C) Portadora de alfa talassemia. 

(D) Portadora de beta talassemia. 

(E) Portadora de drepanocitose. 

 



 

10. Uma mulher de 28 anos recorre ao serviço de urgência por diminuição da acuidade visual bilateral, 

queixas de olho seco com início uma semana antes e desvio da comissura labial para a direita na noite 

anterior. Refere que desde há três meses tem tosse seca persistente e diaforese noturna intensa. Os 

sintomas associam-se a episódios de tonturas posturais e uma vez teve uma lipotimia, sem perda de 

consciência, que reverteu com a elevação dos membros inferiores. Tem sido saudável até então. Os sinais 

vitais são temperatura 36,7°C, frequência respiratória 13/min, frequência cardíaca 51/min e pressão 

arterial 132/78 mm Hg. Ao exame físico observa-se paralisia facial periférica esquerda. A fundoscopia 

revela sinais sugestivos de vasculite retiniana bilateral. A auscultação pulmonar revela crepitações nas 

bases. O restante exame físico, incluindo a auscultação cardíaca e o exame pélvico, encontra-se dentro 

dos parâmetros de normalidade. O eletrocardiograma efetuado na urgência revela um bloqueio 

auriculoventricular do primeiro grau.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Doença de Behçet. 

(B) Doença de Fabry. 

(C) Sarcoidose. 

(D) Sífilis. 

(E) Tuberculose. 

 

 

11. Uma menina de 12 anos é trazida pela irmã mais velha, de 17 anos, à consulta aberta no centro de saúde 

por prurido e eritema nas sobrancelhas e, ocasionalmente, no couro cabeludo desde há duas semanas. 

Reside em bairro social, num apartamento, com a mãe, padrasto e dois irmãos com quem partilha quarto. 

A família já foi referenciada às equipas locais de apoio social e de proteção de crianças e jovens dadas as 

más condições de higiene da casa e a existência de apenas dois quartos para todos os residentes. Ao exame 

físico apresenta lesões de coceira no couro cabeludo e sobrancelhas, que se encontram eritematosas, com 

pequenos parasitas incrustados. 

Qual dos seguintes é o agente etiológico que mais provavelmente originou o quadro descrito? 

(A) Pediculus capitis. 

(B) Pediculus corporis. 

(C) Pthirus pubis. 

(D) Sarcoptes scabiei. 

(E) Trichophyton rubrum. 

  



 

12. Um homem de 66 anos, agricultor, vem ao consultório médico por agravamento de queixas respiratórias. 

Ele refere dispneia persistente de evolução progressiva nos últimos três meses (escala mMRC = 3), 

associada a tosse produtiva com expetoração mucopurulenta e agravamento da limitação funcional com 

dificuldade em caminhar ao fim de poucos minutos em não mais do que 100 metros (CAT = 12). Não 

tem conseguido reverter a clínica com a medicação prescrita. A história médica revela doença pulmonar 

obstrutiva crónica e a medicação habitual inclui salbutamol + budesonida por via inalatória e salbutamol 

nebulizado em SOS. Ele refere duas exacerbações no último ano. Os sinais vitais são temperatura 36°C, 

frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 105/min e pressão arterial 119/83 mm Hg; SpO2 94 % 

(ar ambiente) – fez salbutamol há uma hora. Encontra-se eupneico, com mucosas coradas e hidratadas. 

Apresenta discreta cianose e tórax em barril. A auscultação pulmonar revela sons respiratórios 

globalmente diminuídos e sibilos dispersos bilateralmente, sem roncos. A auscultação cardíaca 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. Ele não tem edemas dos membros inferiores. Foi 

realizada espirometria, que revelou FEV1/FVC 64 % (pós-broncodilatação). O eletrocardiograma mostra 

ritmo sinusal, com desvio do eixo para a direita. 

Qual das seguintes alternativas é a opção terapêutica mais adequada para melhor controlo da doença? 

(A) Codeína (oral). 

(B) Oxigenoterapia domiciliária. 

(C) Teofilina (oral). 

(D) Tiotrópio (via inalatória). 

(E) Vacina antipneumocócica (subcutânea). 

 

 

13. Um homem de 20 anos vem ao serviço de urgência por dor abdominal no quadrante inferior direito com 

seis horas de evolução. Refere ainda tosse com início há três dias. A história médica revela trauma 

craniano há quatro anos. Os sinais vitais são temperatura 38°C, frequência respiratória 17/min, frequência 

cardíaca 70/min e pressão arterial 120/70 mm Hg. A observação da orofaringe mostra sinais de 

amigdalite. Existe dor à palpação da fossa ilíaca direita com sinais de discreta defesa à palpação dos 

quadrantes inferiores do abdómen. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,7 mg/L   Leucócitos  12 000/mm3 

 Glucose 90 mg/dL    
 

 ALT 40 U/L     

 -glutamil transferase (GGT) 60 U/L     

 Proteína C reativa 15 mg/L     

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Adenite mesentérica. 

(B) Apendicite aguda. 

(C) Colecistite aguda. 

(D) Perfuração de divertículo de Meckel. 

(E) Perfuração de úlcera péptica. 

 



 

14. Um homem de 25 anos vem ao serviço de urgência por fadiga, diplopia e dificuldade na mastigação com 

duas semanas de evolução. Refere ainda dificuldade na realização de tarefas repetidas (tais como estender 

roupa ou lavar a louça), sobretudo no final do dia, e disfagia desde o dia anterior. Nega outras 

queixas associadas. Ele não tem antecedentes pessoais de relevo e não faz medicação habitual. Os sinais 

vitais são temperatura 36,1°C, frequência respiratória 12/min, frequência cardíaca 64/min e pressão 

arterial 135/80 mm Hg; SpO2 99 % (ar ambiente). Ele tem 176 cm de altura e pesa 65 kg; IMC 21 kg/m2. 

Ao exame físico apresenta-se com excelente estado geral, ECOG PS 1. Está vígil, orientado e colaborante. 

O exame neurológico revela ptose bilateral. 

Qual dos seguintes estudos mais provavelmente confirmaria o diagnóstico etiológico mais plausível? 

(A) Anticorpo antirrecetor acetilcolina. 

(B) Biópsia da medula óssea. 

(C) Ecografia da tiroide. 

(D) Eletroencefalograma. 

(E) RM cerebral. 

 

 

15. Uma mulher de 65 anos vem ao consultório médico por astenia intensa, anorexia e perda de 10 % do peso 

corporal em seis meses. Refere temperatura de 37,2°C ao fim da tarde, acompanhada de sudorese ligeira. 

Ela não tem antecedentes pessoais de relevo e não faz medicação habitual. Realizou mamografia há cerca 

de um ano, sem alterações. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência cardíaca 78/min, pressão 

arterial 130/78 mm Hg; SpO2 98 % (ar ambiente). Ela tem 165 cm de altura e pesa 87 kg; IMC 32 kg/m2. 

Está vígil, colaborante e orientada no tempo e no espaço. A auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se 

dentro dos parâmetros de normalidade. O abdómen é indolor, sem massas. Os resultados de estudos 

analíticos recentes não mostram alterações de relevo. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Cancro da mama. 

(B) Cancro do cólon e reto. 

(C) Cancro do pulmão. 

(D) Hipertiroidismo. 

(E) Tuberculose pulmonar. 

  



 

16. Um menino de 8 anos é trazido ao serviço de urgência por dor abdominal intensa, tipo cólica, com dois 

dias de evolução, associada a diarreia sanguinolenta desde a noite anterior. Não teve febre ou náuseas. 

Há referência a um vómito no dia anterior. Não tem antecedentes patológicos de relevo e o programa 

nacional de vacinação está atualizado. Não existe contexto epidemiológico ou viagens recentes. A família 

não recorda ingestão de alimentos não cozinhados, mas na semana anterior a criança esteve numa festa 

de aniversário de um colega de escola. Têm um cão, sem outros animais domésticos. Os sinais vitais 

são temperatura 37,4°C, frequência respiratória 26/min, frequência cardíaca 122/min e pressão 

arterial 92/54 mm Hg. As mucosas estão ligeiramente secas. A auscultação cardíaca revela taquicardia, 

com sopro sistólico, grau II/VI. A auscultação pulmonar não mostra alterações. O abdómen está mole e 

depressível, com dor à palpação profunda em todos os quadrantes, sem dor à descompressão.  

Qual das seguintes alternativas é a opção terapêutica mais adequada neste momento? 

(A) Loperamida. 

(B) Omeprazol. 

(C) Ondansetrom. 

(D) Trimetoprim + sulfametoxazol. 

(E) Nenhuma intervenção farmacoterapêutica está indicada. 

 

 

17. Um homem de 78 anos é trazido ao serviço de urgência hospitalar por estar, segundo os bombeiros que 

o trouxeram, «em estado de choque». Trata-se de um sobrevivente de uma explosão por fuga de gás num 

estabelecimento residencial para idosos (ERPI). O doente e a mulher, apesar de apresentarem um bom 

grau de autonomia e cognição preservada, tinham ingressado recentemente na ERPI por não terem filhos 

e para se sentirem mais apoiados. A mulher do doente foi uma das várias vítimas mortais da ocorrência 

na ERPI. À avaliação inicial constata-se que os parâmetros vitais do utente estão normais, assim como o 

exame físico, não havendo evidência de lesões traumáticas ou por queimadura, nem sinais de má perfusão 

periférica. 

Qual das seguintes intervenções é o passo mais adequado? 

(A) Inquérito focado no incidente crítico (debriefing). 

(B) Orientar para psicoterapia de suporte. 

(C) Prescrição de um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. 

(D) Reavaliação pelo médico assistente após duas semanas. 

(E) Referenciação para psicoterapia de exposição prolongada. 

  



 

18. Um trabalhador dos correios de 41 anos é trazido ao consultório médico pela sua esposa porque esta está 

preocupada com uma massa atrás da orelha que apareceu há três anos. Durante este tempo, a massa tem 

aumentado e diminuído de tamanho várias vezes, mas nos últimos dois meses tornou-se muito maior do 

que antes. A massa é indolor, não eritematosa e não pruriginosa. Ele diz: «Não me preocupei, uma vez 

que o meu pai tinha uma massa semelhante. Sempre fui saudável.» O pai faleceu com uma neoplasia do 

cólon aos 47 anos e o avô materno faleceu com tumor da próstata aos 78 anos. Os sinais vitais 

encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. O exame físico revela três massas globosas, móveis, 

depressíveis. Duas das massas localizam-se nas costas, à esquerda e à direita, com 2 cm e 1,5 cm de 

diâmetro, respetivamente. A massa retroauricular direita apresenta 5 cm de diâmetro. Observa um nevo 

preto de 7 mm atrás do trago esquerdo, que o doente diz estar presente «desde sempre». Não se observa 

eritema ou gânglios linfáticos aumentados. 

Qual dos seguintes é o exame de diagnóstico adicional mais adequado a solicitar neste momento? 

(A) Biópsia da massa de 5 cm. 

(B) Colonoscopia. 

(C) Determinação do PSA sérico. 

(D) Excisão do nevo de 7 mm. 

(E) Não são necessários mais exames neste momento. 

 

 

19. Um homem de 28 anos vem ao consultório médico por ansiedade que relaciona com a sua ordenação 

sacerdotal que irá decorrer dentro de uma semana. Refere que foi sempre «calmo e tranquilo», mas sente 

que o evento que se aproxima tem particular relevância, o que o tem deixado menos tranquilo e com 

dificuldade em preparar-se para a cerimónia. Não se apuram outros sintomas. Ele pede um medicamento 

que lhe dê mais tranquilidade nos dias seguintes, mas receia poder ficar dependente.  

Qual das seguintes alternativas representa a estratégia que, sendo adequada a este doente, está associada 

a menor risco de dependência? 

(A) Buspirona 5 mg. 

(B) Diazepam 5 mg. 

(C) Lorazepam 1 mg. 

(D) Pregabalina 50 mg. 

(E) Zolpidem 10 mg. 

 

  



 

20. Um lactente de 12 meses é trazido ao serviço de urgência pela mãe por tosse e rinorreia com 10 dias de 

evolução e agravamento progressivo. Neste momento, os episódios de tosse duram 5 a 10 minutos e são 

seguidos de vómitos. A família encontra-se refugiada, tendo chegado recentemente de uma zona de 

conflito armado. Ele nunca foi observado em consulta de vigilância e não tem nenhuma vacina. Não faz 

medicação habitual e não tem alergias conhecidas. Os sinais vitais são temperatura 37,1°C, frequência 

respiratória 30/min e frequência cardíaca 120/min; SpO2 88 % (ar ambiente). Tem um ar doente, apresenta 

cianose labial e mucosas secas. A auscultação pulmonar revela crepitações grosseiras bilaterais. A mãe 

está preocupada e questiona acerca do prognóstico.  

Qual das seguintes afirmações é mais adequada relativamente à condição deste lactente? 

(A) Desenvolverá imunidade permanente após resolução da presente infeção. 

(B) Desenvolverá imunidade permanente após vacinação adequada. 

(C) É provável desenvolver sintomas respiratórios crónicos. 

(D) É provável recuperar totalmente com tratamento adequado. 

(E) O quadro irá ter resolução espontânea em cerca de uma semana. 

 

 

21. Uma mulher de 41 anos, cabeleireira, vem ao serviço de urgência por cansaço fácil na última semana. 

Não tem antecedentes médicos de relevo. Não faz medicação habitual. É fumadora (20 UMA). Os sinais 

vitais são temperatura 37,3°C, frequência cardíaca 92/min e pressão arterial 141/89 mm Hg; 

SpO2 99 % (ar ambiente). Ela tem 156 cm de altura e pesa 66 kg; IMC 27 kg/m2. Ao exame físico 

observa-se palidez mucocutânea e escleróticas levemente ictéricas. O restante exame físico encontra-se 

dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 6,8 mg/dL  Hemoglobina 5,9 g/dL 

 Ureia 158 mg/dL  Leucócitos  6 800/mm3 

 Glucose 89 mg/dL  Plaquetas 41 × 109/L 

 AST 68 U/L  Reticulócitos 2,9 % 

 ALT 39 U/L     

 Fosfatase alcalina 87 U/L     

 Proteína C reativa 15 mg/L     

 Sódio 138 mEq/L     

 Potássio 5,6 mEq/L     

 LDH 211 U/L     

 Bilirrubina       

  Total 2,1 mg/dL     

   Indireta 1,6 mg/dL     

Qual das seguintes alternativas é a explicação mais provável para a condição desta doente? 

(A) Défice de ADAMTS13. 

(B) Défice de alfa-galactosidase. 

(C) Estenose da artéria renal bilateral. 

(D) Mutação no gene COL4A3. 

(E) Mutação no gene COL4A5. 



 

22. Um homem de 57 anos vem ao consultório médico para mostrar análises e ecografia renal solicitadas na 

consulta anterior. A história médica revela diabetes mellitus tipo 2 desde há dois anos (sem retinopatia 

diabética), doença hepática crónica de etiologia etanólica, fibrilhação auricular persistente e um episódio 

de cólica renal aos 20 anos, com emissão de cálculo. Sem eventos cardiovasculares conhecidos. A 

medicação habitual inclui lisinopril, metformina, gliclazida, linagliptina, sinvastatina e apixabano. É 

fumador de 25 UMA desde os 20 anos. Os sinais vitais são temperatura 36,6°C, frequência 

respiratória 18/min, frequência cardíaca 79/min e pressão arterial 149/89 mm Hg. Ele tem 168 cm de 

altura e pesa 85 kg; IMC 30 kg/m2. A auscultação cardíaca revela sons arrítmicos, sem sopros. O restante 

exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1 mg/dL  Hemoglobina A1c 6,8 % 

 Sódio 139 mEq/L 
  

 Potássio 5 mEq/L     

        

Urina       

 Glucose Negativo     

 Proteínas 1+     

 Sangue Negativo     

 Razão albumina/creatinina 313 mg/g     

A ecografia renal encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual das seguintes alternativas é a causa subjacente mais provável para a alteração renal? 

(A) Consumo de etanol. 

(B) Diabetes mellitus. 

(C) Doença renal tromboembólica. 

(D) Litíase renal. 

(E) Tabagismo. 

  



 

23. Um adolescente de 13 anos e 6 meses vem à consulta por desaceleração estatural. A gestação foi vigiada, 

de termo, e o parto eutócico. A antropometria ao nascimento foi: peso 3500 g, comprimento 50 cm e 

perímetro cefálico 35 cm. O adolescente tem antecedentes de asma com sensibilização alérgica, 

controlada com fluticasona inalada (125 µg/dia). A estatura-alvo familiar é de 178 cm (P 59,8; 

z-score 0,25). Ele mede 143 cm de altura (P 1,2; z-score ˗2,27) e pesa 44 kg; IMC 21,5 kg/m2 (P 85,2; 

z-score 1,04). A velocidade de crescimento nos últimos 12 meses foi de 4 cm/ano. A curva de crescimento 

mostra evolução no percentil 50 até aos 9 anos, altura em que cruza percentis até ao percentil onde se 

encontra atualmente. Ao exame físico apresenta volume testicular de 3 mL bilateralmente e pelos púbicos 

escassos. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. A idade óssea é de 

10 anos.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Atraso constitucional de crescimento e maturação. 

(B) Atraso pubertário por hipogonadismo. 

(C) Baixa estatura familiar. 

(D) Baixa estatura por doença crónica. 

(E) Deficiência de hormona de crescimento. 

 

 

24. Uma mulher de 27 anos vem ao consultório médico por tumefações cervicais e supraclaviculares à direita 

desde o último mês. Refere ainda prurido generalizado crescente desde há três meses. Ela não tem 

antecedentes patológicos de relevo. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 13/min, 

frequência cardíaca 63/min e pressão arterial 110/60 mm Hg. Ao exame físico apresenta ligeira palidez 

da pele e mucosas. Palpam-se múltiplas adenopatias cervicais e supraclaviculares direitas, indolores, de 

consistência elástica.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 LDH 75 U/L  Hemoglobina 11,9 g/dL   
 VGM 86 fL 

     Leucócitos  6 000/mm3 

      Neutrófilos 58 % 

      Linfócitos 30 % 

     Plaquetas 192 × 109/L 

     Velocidade de sedimentação 12 mm/1.ª hora 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

(A) Leucemia linfoblástica aguda. 

(B) Linfoma de Hodgkin clássico. 

(C) Linfoma difuso de grandes células B. 

(D) Linfoma folicular. 

(E) Mononucleose infeciosa. 

  



 

25. Uma mulher de 78 anos, advogada, viúva, é trazida ao consultório médico pela filha com quem vive por 

«esquecimentos». A doente tem apresentado perda de memória, essencialmente para factos recentes, 

desde há três anos, mas desempenhando ainda com relativa autonomia muitas das atividades 

instrumentais da vida diária. Tem antecedentes de hipertensão arterial e insuficiência renal crónica em 

hemodiálise. A doente, inicialmente tranquila, fica bastante agitada quando é questionada sobre o seu 

apetite, referindo: «Lá em casa não me dão de comer e batem-me.» 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Ativar a assistente social para fazer uma visita domiciliária. 

(B) Convidar a filha a comentar as acusações feitas pela mãe. 

(C) Pedir à filha para sair e entrevistar a doente na sua ausência. 

(D) Referenciar a doente para avaliação em consulta de psiquiatria. 

(E) Tranquilizar a doente e reavaliar após exames auxiliares de diagnóstico. 

 

 

26. Um homem de 76 anos vem ao consultório médico por se sentir mais cansado desde há 

várias semanas. A história médica revela hipertensão arterial com mais de 20 anos de evolução. Está 

medicado com valsartan, amlodipina e espironolactona (adicionada recentemente). Os sinais vitais 

são temperatura 36°C, frequência respiratória 14/min, frequência cardíaca 76/min e pressão 

arterial 165/95 mm Hg; SpO2 98 % (ar ambiente). O restante exame físico encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos realizados dois dias antes revelam: 

Soro   

 Creatinina 2 mg/dL 

 Glucose 109 mg/dL 

 Colesterol   

  Total 224 mg/dL 

 Triglicerídeos 164 mg/dL 

O exame do sedimento urinário encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O eletrocardiograma 

revela ritmo sinusal, ondas T altas e simétricas, alargamento do QRS e perturbações da condução AV. 

Qual dos seguintes parâmetros é mais provável de se encontrar alterado no estudo sérico complementar? 

(A) Cálcio. 

(B) Cloro. 

(C) Fósforo. 

(D) Potássio. 

(E) Sódio. 

 

  



 

27. Um homem de 50 anos vem ao serviço de urgência por mialgias, fadiga, anorexia, cefaleias, tosse seca e 

toracalgia à direita, sem características pleuríticas, com três dias de evolução. Menciona ainda dois 

episódios prévios de diarreia. Nega rinorreia. Esteve numa reunião de trabalho num hotel há 

duas semanas. Ele não tem antecedentes pessoais de relevo e nega consumo de tabaco. Os sinais 

vitais são temperatura 39°C, frequência respiratória 26/min, frequência cardíaca 110/min e pressão 

arterial 100/60 mm Hg; SpO2 94 % (ar ambiente). Ao exame físico está polipneico e apresenta-se 

macilento. A auscultação pulmonar revela crepitações dispersas. O raio-X do tórax revela infiltrados 

bilaterais e opacificação do seio costofrénico direito. Aguarda os resultados dos estudos clínicos. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado no tratamento deste doente? 

(A) Amoxicilina. 

(B) Levofloxacina. 

(C) Meropenem. 

(D) Penicilina. 

(E) Piperacilina + tazobactam. 

 

 

28. Um homem de 68 anos vem à consulta hospitalar por adenocarcinoma bem diferenciado do cego 

diagnosticado após colonoscopia total de rastreio com biópsia. Encontra-se assintomático. Os 

antecedentes familiares incluem neoplasia maligna colorretal (mãe e dois irmãos). O exame físico revela 

pele e mucosas coradas e hidratadas. O exame do abdómen encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 AST 88 U/L  Hemoglobina 11 g/dL 

 ALT 70 U/L  VGM 78 fL 

 Fosfatase alcalina 280 U/L     

 -glutamil transferase (GGT) 300 U/L     

 CEA 580 ng/mL [N ≤ 4 ng/mL]   

A TC toracoabdominopélvica releva espessamento da parede do cego, seis nódulos hepáticos bilaterais, 

hipodensos e com realce periférico (três no lobo direito e três no lobo esquerdo, com dimensões variáveis 

entre 2 e 5 cm), e um nódulo pulmonar com 2 cm no lobo superior esquerdo, periférico. 

Qual das seguintes alternativas é a estratégia terapêutica inicial mais adequada? 

(A) Hemicolectomia direita. 

(B) Metastasectomia hepática. 

(C) Metastasectomia pulmonar. 

(D) Quimioterapia neoadjuvante. 

(E) Quimioterapia paliativa. 

  



 

29. Uma mulher de 34 anos vem ao consultório médico por diminuição significativa da líbido. Refere queixas 

de irritabilidade crescente, intolerância ao calor e episódios de diarreia quase todos os meses desde há um 

ano. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 15/min, frequência cardíaca 122/min 

e pressão arterial 136/84 mm Hg. Ela tem 179 cm de altura e pesa 52 kg; IMC 16,2 kg/m2. Ao exame 

físico apresenta-se lúcida e colaborante. O exame do pescoço mostra aumento do volume tiroideu à 

observação e palpação. Apresenta exoftalmia bilateral, sem alteração da acuidade visual, e tremor nos 

movimentos dos membros superiores.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   

 TSH 0,1 µU/mL 

 Tiroxina (T4) 41 µg/dL 

 Anti-TPO 520 UI/mL [N < 35 UI/mL] 

 Antitireoglobulina 45 ng/mL [N < 10 ng/mL] 

Qual das seguintes é a explicação mais provável para a oftalmopatia desta doente? 

(A) Hiperatividade simpática. 

(B) Hiperplasia da pálpebra. 

(C) Hiperplasia suprarrenal. 

(D) Hipertrofia do nervo óptico. 

(E) Hipertrofia óssea da cavidade orbital. 

 

 

30. Um homem de 78 anos vem à consulta de medicina geral e familiar por rouquidão, dispneia e disfagia. A 

história médica revela hipertensão arterial e hipercolesterolemia de duração desconhecida. A medicação 

habitual inclui sinvastatina, amlodipina e furosemida. Os sinais vitais são frequência cardíaca 86/min, 

pulso regular e amplo e pressão arterial 169/92 mm Hg. Na auscultação cardíaca apresenta sopro sistólico 

de ejeção de grau II/VI e sopro diastólico curto, em decrescendo, no 3.º espaço intercostal à direita. O 

eletrocardiograma revela ritmo sinusal 80/min e tem critérios de hipertrofia ventricular esquerda. Um 

raio-X póstero-anterior do tórax, realizado previamente, mostra alargamento da aorta, particularmente a 

nível da crossa. 

Qual dos seguintes é o mais adequado na avaliação deste doente? 

(A) Angio-TC torácica. 

(B) Coronariografia. 

(C) Ecocardiograma transtorácico. 

(D) Espirometria. 

(E) Manometria esofágica. 

 

  



 

31. Um lactente de 6 semanas de vida é trazido ao serviço de urgência pela mãe por vómitos com agravamento 

progressivo, desde há 10 dias, após ingestão de leite de fórmula. A mãe refere que o lactente mama com 

apetite mas que apresenta vómito não bilioso três a cinco minutos depois. Após cada episódio de vómito 

fica com fome e irritado. A mãe refere que, na última semana, teve perda de peso e fraldas mais secas. 

Foi observado pelo médico assistente, que recomendou substituição da fórmula por formulação 

hipoalergénica, sem melhoria. A gestação foi de 40 semanas, sem complicações, e o parto por cesariana 

(apresentação pélvica). Sem outros antecedentes patológicos de relevo. A antropometria atual é de 54 cm 

de comprimento (P25), 4500 g de peso (P25) e 38 cm de perímetro cefálico (< P25). Ao nascimento 

pesava 3800 g (P50). Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 35/min, frequência 

cardíaca 165/min e pressão arterial 55/30 mm Hg. Ao exame físico apresenta aspeto emagrecido e está 

pouco reativo e desidratado. O restante exame físico, incluindo a auscultação pulmonar, encontra-se 

dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes achados laboratoriais é mais provável encontrar neste doente? 

(A) Bicarbonato sérico superior a 30 mEq/L. 

(B) Cloretos séricos superiores a 90 mEq/L. 

(C) pCO2 inferior a 33 mm Hg. 

(D) pH urinário superior a 7. 

(E) Potássio sérico superior a 4 mEq/L. 

 

  



 

32. Um homem de 75 anos, residente num lar, é trazido ao serviço de urgência por dispneia intensa, com 

três dias de evolução, e por ter apresentado, hoje, na oximetria digital, realizada no lar, um valor de 75 %. 

Tem antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, insuficiência cardíaca e osteoartrose generalizada. Ao 

exame físico está obnubilado, cianosado e com respiração ruidosa. Os sinais vitais são temperatura 38°C, 

frequência respiratória 25/min, frequência cardíaca 120/min e pressão arterial 90/50 mm Hg; SpO2 85 % 

(FiO2 50 %). A auscultação pulmonar revela crepitações e roncos bilateralmente. A auscultação cardíaca 

revela taquicardia. Ele não tem edemas periféricos. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 2 mg/dL  Eritrócitos 4,6 × 106/mm3 

 Ureia 26 mg/dL   Leucócitos  18 000/mm3 

 Glucose 140 mg/dL   Neutrófilos 85 % 

 Proteína C reativa 25 mg/L  Plaquetas 200 × 109/L 

     
  Gases (FiO2 50 %)   

     pO2 55 mm Hg 

     pCO2 55 mm Hg 

     pH 7,3  

     Bicarbonato 16 mEq/L 

O raio-X do tórax revela os achados apresentados na figura seguinte. 

Em face da clínica apresentada, qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Bronquite aguda. 

(B) Descompensação de doença pulmonar obstrutiva crónica. 

(C) Edema agudo do pulmão. 

(D) Pneumonia bilateral. 

(E) Síndrome de dificuldade respiratória aguda. 



 

33. Um homem de 29 anos vem à consulta de medicina geral e familiar por insónia. Identifica-se ainda astenia 

e desinteresse por atividades quotidianas com mais de dois meses de evolução. Trata-se de um utente 

recém-inscrito, que procurou há poucos dias o serviço social da unidade por dificuldades económicas, 

por ser desempregado de longa duração. Ele não tem antecedentes patológicos de relevo nem hábitos ou 

consumos de risco. A história familiar revela suicídio (tio paterno). Apresenta-se cabisbaixo e responde 

brevemente às perguntas colocadas com um tom monocórdico. Nega existência de ideação de morte. Ele 

tem 170 cm de altura e pesa 66,5 kg; IMC 23 kg/m2. Os sinais vitais e restante exame físico encontram-se 

dentro dos parâmetros de normalidade.  

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Doseamento de vitaminas D, B12 e ácido fólico. 

(B) Prescrição de quetiapina em dose baixa. 

(C) Psicoterapia interpessoal. 

(D) Reavaliação pelo serviço social. 

(E) Referenciação a consulta de psiquiatria. 

 

 

34. Uma mulher de 45 anos, casada, professora, vem ao consultório médico referindo estar «traumatizada». 

Refere que nunca teve problemas mentais até há cerca de três anos. Nesta altura, ao acompanhar a filha à 

aula de equitação, foi atropelada por uma égua descontrolada. Conta que foi «assustador […] a égua era 

enorme, aquilo foi tudo muito aparatoso, as pessoas aos gritos a tentarem acalmá-la». Em resultado deste 

acidente fraturou o úmero. Refere: «Desde então entro em pânico sempre que me aproximo de qualquer 

picadeiro, chego a vomitar quando vejo cavalos, tremo toda, fico a suar, parece que vou desmaiar. Deixei 

de a levar às aulas, cheguei a ter crises de choro antes de a levar, tive de pedir ao meu marido para o fazer. 

Sinto-me culpada e incapaz, eu gosto muito de acompanhar a minha filha, mas de facto não consigo. É 

estranho, porque consigo levá-la à escola e às outras atividades todas e sinto-me bem.» Não menciona 

outras queixas e não tem antecedentes médicos de relevo. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Episódio depressivo major. 

(B) Fobia simples. 

(C) Perturbação de adaptação. 

(D) Perturbação de pânico. 

(E) Perturbação obsessiva-compulsiva. 

 

  



 

35. Uma mulher de 57 anos vem ao consultório médico por dispneia de início súbito, que refere ter 

começado «há duas horas, após ter inalado um químico terrível». Ela é funcionária da limpeza no hospital 

e é sua doente desde há oito anos. A história médica inclui hipertensão arterial e gonartrose. Ela nega 

consumo de tabaco e refere hábitos etílicos muito esporádicos. Os sinais vitais são temperatura 37,1°C, 

frequência respiratória 24/min, frequência cardíaca 90/min e pressão arterial 135/75 mm Hg. 

À auscultação ouvem-se sibilos expiratórios dispersos. O raio-X do tórax e o eletrocardiograma 

encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. O fluxo expiratório forçado (FEF) tem uma média 

de 220 L/min (N > 400 L/min) após três medições. Ela responde ao tratamento com salbutamol por 

nebulizador e o FEF melhora para uma média de 470 L/min após três medições.  

Qual das seguintes alternativas é o tratamento farmacológico mais adequado? 

(A) Brometo de ipratrópio inalado. 

(B) Cromoglicato oral. 

(C) Montelucaste oral. 

(D) Prednisolona oral. 

(E) Teofilina oral. 

 

 

36. Um homem de 57 anos vem ao serviço de urgência por febre e dor abdominal com três dias de evolução. A 

história médica revela cirrose hepática de etiologia etanólica, sendo acompanhado em consulta hospitalar. 

Os sinais vitais são temperatura 39°C, frequência respiratória 20/min, frequência cardíaca 110/min e 

pressão arterial 110/70 mm Hg. Ao exame físico o abdómen está distendido, difusamente doloroso à 

palpação e com sinal de onda ascítica presente. 

Qual dos seguintes é o próximo passo imediato mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Antibioterapia. 

(B) Antipirético. 

(C) Ecografia abdominal. 

(D) Paracentese. 

(E) TC abdominal. 

 

 

37. Uma mulher de 34 anos vem à consulta aberta do seu centro de saúde por dor perianal intensa. Refere 

queixas prévias de dor anal e/ou perdas hemáticas quando defeca. Ela não tem antecedentes patológicos 

de relevo. A história familiar revela colite ulcerosa (primo). O exame físico mostra tumefação perianal 

que envolve a nádega direita, com algum rubor e dolorosa ao toque. Ela não permitiu realizar o toque 

retal por dor.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Abcesso perianal. 

(B) Doença de Crohn perianal. 

(C) Fissura anal aguda. 

(D) Fístula perianal. 

(E) Trombose hemorroidária. 



 

38. Uma mulher de 18 anos vem à consulta hospitalar por amenorreia primária, sem outra sintomatologia. 

Nega coitarca. Ela tem antecedentes de asma, controlada com salbutamol em SOS. Não tem antecedentes 

familiares de relevo. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 12/min, frequência 

cardíaca 60/min e pressão arterial 90/60 mm Hg. Ela tem 163 cm de altura e pesa 56 kg; IMC 21 kg/m2. 

O exame físico revela desenvolvimento mamário e púbico normais e de acordo com a idade. Ao exame 

ginecológico apresenta genitais externos normais à inspeção, hímen complacente, vagina em fundo de 

saco, com 3 cm de profundidade; não se observa colo do útero.  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na avaliação diagnóstica desta doente? 

(A) Cariótipo. 

(B) Determinação da idade óssea. 

(C) Doseamento sérico de FSH e estradiol. 

(D) Ecografia ginecológica. 

(E) RM cranioencefálica. 

 

 

39. Uma mulher de 77 anos, reformada, é trazida ao serviço de urgência por hemiparesia direita de instalação 

súbita desde há duas horas. A história médica revela hipertensão arterial medicada e, segundo a doente, 

controlada com valsartan e hidroclorotiazida. Os sinais vitais são temperatura 36,2°C, frequência 

respiratória 15/min, frequência cardíaca 98/min e pressão arterial 156/92 mm Hg. Ao exame físico a 

doente está vígil e colaborante. A auscultação cardíaca e pulmonar, bem como o exame abdominal, 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. Não apresenta edemas dos membros inferiores. Ao 

exame neurológico observa-se hemiparesia direita, com força de grau 2 nos membros inferior e superior 

e hiper-reflexia à direita.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam:  

Soro   Sangue   

 Glucose 112 mg/dL  Hemoglobina 12,6 g/dL 

 Creatinina 0,7 mg/dL  Leucócitos  4 500/mm3 

É realizada TC cranioencefálica de imediato, que é relatada como estando dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Controlar a pressão arterial. 

(B) Propor intervenção cirúrgica à neurocirurgia. 

(C) Propor intervenção vascular à neurorradiologia. 

(D) Solicitar ecografia das artérias carótidas. 

(E) Vigiar a glicemia. 

  



 

40. Um homem de 82 anos é trazido ao serviço de urgência por tosse, dispneia e edemas dos membros 

inferiores, de instalação insidiosa, nos últimos dois meses. Os antecedentes médicos incluem gota e 

doença renal crónica, conhecida desde os 75 anos. Os sinais vitais são temperatura 36,2°C, frequência 

respiratória 13/min, frequência cardíaca 59/min e pressão arterial 89/58 mm Hg. Ele tem 172 cm de altura 

e pesa 71 kg; IMC 24 kg/m2. Ao exame físico o doente está pouco colaborante, desorientado no tempo e 

no espaço. Observam-se mucosas descoradas e hidratadas. A auscultação cardíaca revela sons rítmicos, 

sem sopros. A auscultação pulmonar revela crepitações no terço inferior do tórax, bilateralmente. 

Observa-se edema dos membros inferiores até à raiz das coxas. O restante exame físico, incluindo o do 

abdómen, encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Glucose 89 mg/dL  Hemoglobina 9,1 g/dL 

 Creatinina 4,8 mg/dL  Leucócitos  7 600/mm3 

 Ureia 143 mg/dL   Neutrófilos 61 % 

 Proteína C reativa < 7 mg/L   Linfócitos 25 % 

 Sódio 136 mEq/L  Plaquetas 201 × 109/L 

 Potássio 3,8 mEq/L     

 Albumina 2,5 g/dL Urina   

     Proteínas +++ 

     Glucose Negativo 

     Hemoglobina Negativo 

     Leucócitos Negativo 

A ecografia revela rins de tamanho normal, sem alterações.  

Qual dos seguintes estudos mais provavelmente estabelece o diagnóstico? 

(A) Biópsia da gordura abdominal.  

(B) Cintigrafia renal. 

(C) Doseamento de anticorpos anticitoplasma de neutrófilo. 

(D) Doseamento de anticorpos antimembrana basal glomerular. 

(E) Doseamento de sódio urinário. 

  



 

41. Uma mulher de 31 anos, primigesta, é admitida no serviço de urgência, às 38 semanas de gestação, por 

queixas álgicas sugestivas de contrações uterinas, com início há quatro horas. Ela refere que as dores se 

intensificaram na última hora, após perda vaginal de líquido transparente em quantidade abundante. A 

gravidez foi vigiada e sem intercorrências. Tem antecedentes de asma, controlada com salbutamol 

inalatório em SOS. Não teve crises durante a gravidez. Os sinais vitais são temperatura 36,1°C, frequência 

respiratória 14/min, frequência cardíaca 82/min e pressão arterial 115/70 mm Hg. No início da gravidez 

ela pesava 82 kg e tinha 160 cm de altura; IMC 32 kg/m2. O ganho ponderal durante a gravidez foi de 

17 kg. O exame físico revela colo 100 % extinto (apagamento) com 5 cm de dilatação ao toque vaginal; 

apresentação pélvica incompleta, modo pés. Observa-se membranas rotas com exteriorização de líquido 

esverdeado, sem cheiro desagradável. Altura uterina de 34 cm. 

A cardiotocografia realizada (velocidade do papel a 1 cm/min) mostra linha de base com frequência 

cardíaca fetal de 140/min, conforme o seguinte traçado: 

 

A médica obstetra opta por realizar parto por cesariana. 

Qual das seguintes condições clínicas presentes na história desta mulher melhor justifica a decisão 

tomada? 

(A) Fase latente prolongada do trabalho de parto. 

(B) Rotura prematura de membranas. 

(C) Suspeita de sofrimento fetal. 

(D) Taquissistolia uterina. 

(E) Tipo de apresentação. 

 

  



 

42. Um homem de 52 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e dislipidemia, vem ao consultório 

médico por agravamento recente de disfunção erétil, já conhecida há vários anos. Na consulta 

anterior referia cansaço fácil e ortopneia desde há um mês. O médico que o observou nessa altura 

mudou-lhe a terapêutica habitual (que incluía omeprazol, ramipril, hidroclorotiazida e rosuvastatina), 

tendo suspendido a hidroclorotiazida e iniciado furosemida e bisoprolol. Os sinais vitais são 

temperatura 36,4°C, frequência cardíaca 62/min e pressão arterial 138/92 mm Hg. A auscultação cardíaca 

revela sons rítmicos, com galope S3, sem sopros audíveis. A auscultação pulmonar mostra crepitações 

escassas nas bases. O abdómen é indolor à palpação e não existem organomegalias palpáveis. Não se 

observam edemas periféricos. 

Qual dos seguintes fármacos mais provavelmente está associado a este agravamento da disfunção erétil? 

(A) Bisoprolol. 

(B) Furosemida. 

(C) Omeprazol. 

(D) Ramipril. 

(E) Rosuvastatina. 

 

 

43. Um homem de 82 anos vem ao consultório médico mostrar os resultados de exames pedidos na última 

consulta. Ele refere dores articulares crónicas, nos joelhos e na anca, relacionadas com o movimento e 

sem alterações significativas no último ano. A história médica revela hipertensão arterial e a medicação 

habitual inclui lercanidipina e diclofenac em SOS. Os sinais vitais são temperatura 37°C, frequência 

respiratória 15/min, frequência cardíaca 75/min e pressão arterial 130/72 mm Hg. Ao exame físico 

apresenta pele e mucosas coradas, escleróticas anictéricas e múltiplas pequenas adenopatias cervicais 

bilaterais.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 LDH 80 U/L  Hemoglobina 14,3 g/dL 

     VGM 95 fL 

     Leucócitos  38 000/mm3 

      Neutrófilos 25 % 

      Linfócitos (com sombras nucleares) 72 % 

     Plaquetas 227 × 109/L 

 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Leucemia linfoblástica aguda. 

(B) Linfoma de Hodgkin. 

(C) Linfoma difuso de grandes células B. 

(D) Linfoma do manto. 

(E) Linfoma linfocítico. 

  



 

44. Um menino de 9 anos é encaminhado pelo médico de família ao serviço de urgência por cefaleia 

progressiva, rigidez da nuca e febre com 24 horas de evolução. Há cinco dias teve um quadro de infeção 

das vias aéreas superiores e duas dejeções diarreicas que, entretanto, se resolveram. Ele não tem 

antecedentes patológicos de relevo e não faz medicação habitual. Frequenta o 3.º ano e vive com os pais 

e dois irmãos mais novos. Nenhum dos familiares ou colegas de turma teve sintomas semelhantes. Os 

sinais vitais são temperatura 37,8°C, frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 106/min e 

pressão arterial 100/60 mm Hg; SpO2 98 % (ar ambiente). Ao exame físico apresenta-se desconfortável, 

com rigidez da nuca. 

A coloração de Gram do líquido cefalorraquidiano mostrou a presença de diplococos Gram-negativos. 

Os resultados dos exames culturais ainda não estão disponíveis. Foi iniciada antibioterapia adequada ao 

doente. 

Qual das seguintes alternativas é a intervenção mais adequada neste momento? 

(A) Administração de rifampicina aos contactos próximos. 

(B) Administração de vacina antimeningocócica a todos os colegas de sala da criança.  

(C) Administração de vacina antipneumocócica a todos os colegas de sala da criança. 

(D) Isolamento rigoroso de todos os familiares da criança. 

(E) Não estão indicadas intervenções até conhecimento do diagnóstico definitivo. 

 

 

45. Um homem de 67 anos vem ao consultório médico por coxalgia direita com três semanas de evolução. 

Ele diz: «A minha anca direita está a doer cada vez mais. O que me pode aconselhar para melhorar?» 

A história médica revela insuficiência cardíaca de classe II em IV (classificação NYHA), coxartrose e 

doença arterial periférica. Os sinais vitais são frequência respiratória 20/min, frequência cardíaca 64/min 

e pressão arterial 152/88 mm Hg. A auscultação cardíaca encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. A auscultação pulmonar revela diminuição dos sons respiratórios em ambas as bases. 

Qual das seguintes alternativas é a opção terapêutica mais adequada neste momento? 

(A) Diclofenac + misoprostol. 

(B) Etoricoxib. 

(C) Ibuprofeno. 

(D) Naproxeno. 

(E) Tramadol + antiácidos. 

 

  



 

46. Um rapaz de 8 anos, que frequenta o 2.º ano, vem à consulta hospitalar, acompanhado pela mãe, por 

urinar na cama cerca de quatro noites por semana. Nunca apresenta mais de duas noites secas seguidas. 

Tem sido convidado para dormir em casa de amigos, mas recusa por ter medo de molhar a cama. A mãe 

menciona que é um aluno razoável. A história médica inclui diagnóstico de perturbação de hiperatividade 

e défice de atenção, medicada com metilfenidato. Ele tem 147 cm de altura (> P95) e pesa 40 kg (> P95). 

Os sinais vitais são temperatura 37°C, frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 86/min e 

pressão arterial 106/55 mm Hg. O exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o exame de diagnóstico inicial mais adequado? 

(A) Cistouretrografia miccional. 

(B) Doseamento da glucose sérica em jejum. 

(C) Ecografia renovesical com pesquisa de resíduo pós-miccional. 

(D) Estudo urodinâmico. 

(E) Ionograma e doseamento da ureia e creatinina séricas. 

 

 

47. Uma jovem de 18 anos recorre ao serviço de urgência por tristeza, hipersudorese, palpitações, «peso no 

peito», dificuldade em adormecer e sono fragmentado desde há dois meses, altura em que saiu de casa 

dos pais para estudar numa universidade distante do seu domicílio. Ultimamente sente-se «estranha» e 

não consegue concentrar-se nos estudos. Não se apuram outras queixas. Ela nega antecedentes 

patológicos de relevo. Os sinais vitais são frequência cardíaca 90/min e pressão arterial 150/60 mm Hg. 

O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Episódio depressivo major. 

(B) Perturbação de adaptação. 

(C) Perturbação de ansiedade generalizada. 

(D) Perturbação de pânico. 

(E) Perturbação de somatização.  

 

  



 

48. Uma mulher de 19 anos, estudante no ensino superior, é levada ao serviço de urgência, por uma amiga, 

por apresentar várias feridas no braço esquerdo realizadas com um canivete. A doente apresenta diversas 

cicatrizes nos membros superiores resultantes de lesões antigas da mesma natureza. Na entrevista a doente 

refere: «Ontem tive uma discussão feia com o meu namorado, terminou tudo comigo, e depois deu-me 

para isto… estava desesperada… desde os 15 anos que faço estes cortes quando não me sinto bem, depois 

sinto algum alívio.» A doente conta que veio estudar para uma cidade longe da família, «os meus pais 

não se dão bem, só querem saber do meu irmão mais novo… sinto que não precisam de mim para nada, 

nunca me elogiam pelo que eu faço…». Acrescenta ainda que a faculdade tem sido muito difícil, «é muita 

pressão… muitas solicitações… é só trabalhos».  

Qual dos seguintes é o fator que confere maior risco de suicídio nesta doente? 

(A) Disfunção familiar. 

(B) Idade. 

(C) Repetição das lesões. 

(D) Rutura de relação afetiva. 

(E) Sexo. 

 

 

49. Uma mulher de 65 anos vem à consulta hospitalar para ser informada do resultado histológico da biópsia 

ao endométrio, que revelou adenocarcinoma endometrioide. A história médica revela hipertensão arterial, 

perturbação da ansiedade e obesidade. A medicação habitual inclui valsartan, hidroclorotiazida e 

mexazolam. A menopausa foi aos 54 anos. Os sinais vitais são frequência respiratória 12/min, frequência 

cardíaca 80/min e pressão arterial 138/86 mm Hg. Ela tem 160 cm de altura e pesa 92 kg; IMC 36 kg/m2. 

Ao exame físico apresenta-se consciente, colaborante e orientada no espaço e no tempo. Foram solicitados 

exames complementares para avaliação pré-operatória. Logo após a consulta, o médico assistente recebe 

um telefonema do filho da doente a pedir informação sobre o estado de saúde da mãe. 

Perante este pedido de informação, qual das seguintes alternativas é a mais adequada? 

(A) Prestar de imediato as informações solicitadas. 

(B) Referir não estar disponível para qualquer esclarecimento a familiares. 

(C) Referir que lhe prestará a informação após os resultados do estudo pré-operatório. 

(D) Solicitar que efetue o pedido de esclarecimento por escrito. 

(E) Sugerir que se informe junto da doente. 

 

  



 

50. Um homem de 67 anos vem ao serviço de urgência por coloração amarela da pele com quatro dias de 

evolução. Refere também dor epigástrica aguda e localizada, com irradiação para o dorso, com um mês 

de evolução, que melhora com paracetamol. Menciona ainda astenia, anorexia e perda ponderal (> 10 %) 

nos últimos três meses. Ele tem antecedentes de hipertensão arterial medicada com amlodipina. É 

fumador de 30 UMA desde há 45 anos. Ele tem 171 cm de altura e pesa 54 kg; IMC 18 kg/m2. Os sinais 

vitais são temperatura 36,2°C, frequência respiratória 13/min, frequência cardíaca 76/min e pressão 

arterial 125/75 mm Hg. Ao exame físico apresenta-se com razoável estado geral, ECOG PS 1. Está 

ictérico. O abdómen é mole e depressível, com desconforto difuso à palpação, sem sinais de irritação 

peritoneal. 

Qual das seguintes alterações seria mais provável de encontrar no estudo subsequente? 

(A) Conglomerado retroperitoneal. 

(B) Dissecção da aorta. 

(C) Espessamento da parede da vesícula. 

(D) Massa pancreática. 

(E) Úlcera péptica. 

 

 

51. Um homem de 52 anos vem à consulta por dispneia relacionada com esforços, cefaleias matinais e 

disrupção do sono frequente. Refere que adormece com facilidade a ver televisão. Nega dor torácica, 

ortopneia, tosse ou outras queixas. É professor do ensino secundário. Sem antecedentes patológicos de 

relevo. Os sinais vitais são temperatura 36,1°C, frequência respiratória 15/min, frequência 

cardíaca 92/min e pressão arterial 142/91 mm Hg; SpO2 99 % (ar ambiente). Ele tem 173 cm de altura e 

pesa 111 kg; IMC 37 kg/m2. Ao exame físico aparenta bom estado geral. A auscultação cardíaca e 

pulmonar encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. Observa-se abdómen globoso, mole e 

depressível à palpação, sem organomegalias. O restante exame físico, incluindo o neurológico, 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. A TC do tórax e as provas de função respiratória não 

revelaram alterações patológicas.  

Qual dos seguintes estudos é mais provável de estabelecer um diagnóstico? 

(A) Ecocardiograma. 

(B) Eletroencefalograma. 

(C) Gasometria arterial. 

(D) Prova de esforço. 

(E) TC cerebral. 

 

  



 

52. Um homem de 40 anos vem ao consultório médico para «fazer um check-up cardiovascular». Ele diz: 

«Quero saber se se pode excluir que eu tenha uma doença cardíaca.» O doente apresenta queixas de 

precordialgia, por vezes associada com o esforço físico, desde há um ano. Quando surgem, as 

precordialgias têm mais de uma hora de duração. A história médica revela hipertensão arterial desde 

há cinco anos. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 13/min, frequência 

cardíaca 75/min e pressão arterial 145/93 mm Hg. Ao exame físico a auscultação cardíaca não apresenta 

sopros e a auscultação pulmonar encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   

 Colesterol   

  Total 225 mg/dL 

O eletrocardiograma e o ecocardiograma realizados há um mês encontram-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Qual dos seguintes estudos clínicos é mais adequado solicitar neste doente? 

(A) Angio-TC coronária. 

(B) Cintigrafia de perfusão miocárdica. 

(C) Coronariografia. 

(D) Ecocardiograma de esforço. 

(E) Prova de esforço em tapete rolante. 

 

 

53. Um homem de 35 anos vem ao consultório médico por manutenção da diarreia, que se agravou no último 

mês, com três dejeções por dia, sem sangue. Refere ainda perda de 10 % do peso corporal desde há seis 

meses. A história médica inclui diabetes mellitus insulinodependente, cirrose hepática autoimune e 

doença celíaca desde há dois anos. Tinha abandonado a consulta, referindo cumprimento ocasional da 

dieta sem glúten. Os sinais vitais são temperatura 36,1°C, frequência cardíaca 78/min e pressão 

arterial 110/65 mm Hg; SpO2 98 % (ar ambiente). Ele tem 173 cm de altura e pesa 72 kg; IMC 24 kg/m2. 

Ao exame físico encontra-se vígil e colaborante. O abdómen é indolor, sem massas palpáveis. O restante 

exame físico, incluindo a auscultação cardíaca e pulmonar, encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Insistir na restrição de glúten. 

(B) Solicitar biópsias no ângulo de Treitz. 

(C) Solicitar enteroscopia de duplo balão. 

(D) Solicitar HLA-DQ2 sérico. 

(E) Solicitar TC abdominal. 

  



 

54. Um homem de 70 anos vem ao serviço de urgência por noção de diminuição da força dos membros 

inferiores, incapacitante para a marcha, desde o dia anterior. Descreve ainda lombalgia com agravamento 

progressivo com três semanas de evolução, com alívio com o decúbito, mas sem resposta à analgesia com 

paracetamol e ibuprofeno, e parestesias nos membros inferiores desde há quatro dias. Nega alteração de 

esfíncteres ou história de trauma. Menciona perda ponderal involuntária (15 %) nos últimos três meses. 

A história médica revela hipertensão arterial e a medicação habitual inclui amlodipina. É fumador de 

60 UMA desde há 40 anos. Os sinais vitais são temperatura 36,7°C, frequência respiratória 12/min, 

frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 120/72 mm Hg. Ele tem 174 cm de altura e pesa 55 kg; 

IMC 18 kg/m2. Ao exame físico está corado. A auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. Não há deformidades ou dor à palpação dorsal e lombar. Apresenta força 

muscular grau 3/5 e hipoestesia dos membros inferiores. Realiza raio-X da coluna dorsal e lombar que 

não mostra sinais de fratura. 

Qual dos seguintes é o exame de diagnóstico adicional mais adequado? 

(A) Cintigrafia óssea. 

(B) Eletromiografia. 

(C) PET-TC. 

(D) RM da coluna dorsal e lombar. 

(E) TC da coluna cervical e dorsal. 

 

 

55. Um homem de 45 anos vem à consulta de medicina geral e familiar por azia com dois meses de evolução, 

com impacto nas suas atividades laborais. Ele diz: «Ando quase todos os dias com azia e até beber um 

pouco de vinho faz arder. E quando não mastigo bem custa a engolir. E depois de comer fico muito 

enfartado.» É casado e tem uma filha com 15 anos. A história médica revela dislipidemia e a medicação 

habitual inclui atorvastatina. É fumador de 25 UMA desde os 20 anos e refere hábitos etílicos de 36 g por 

dia desde há 10 anos. Ele tem 174 cm de altura e pesa 94 kg; IMC 31 kg/m2. Os sinais vitais e o restante 

exame físico encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Prescrever inibidor de bomba de protões em SOS. 

(B) Prescrever um antagonista dos recetores de histamina tipo 2 em SOS. 

(C) Solicitar endoscopia digestiva alta. 

(D) Solicitar pHmetria esofágica. 

(E) Solicitar raio-X baritado do esófago. 

 

  



 

56. Uma mulher de 40 anos, professora de História, vem à consulta de medicina geral e familiar por disfonia 

iterativa, fraturada, que piora ao fim do dia, com início há seis meses. Refere sentir grande stress causado 

pela simultaneidade das suas aulas com as dos filhos em casa durante a pandemia por COVID. Deixou 

de jantar, pois refere sentir-se frequentemente «enfartada». Começou a fumar três maços por dia desde 

há 12 meses. Ela refere ter ganhado peso durante o confinamento, tendo agora IMC 32 kg/m2. Os sinais 

vitais estão dentro dos parâmetros de normalidade. Ao exame físico observa-se corrimento nasal posterior 

e pigarreio produtivo. A laringoscopia não revelou alterações. O restante exame físico encontra-se dentro 

dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes diagnósticos mais provavelmente explica este quadro clínico? 

(A) Disfonia de esforço. 

(B) Disfonia psicogénica. 

(C) Granuloma laríngeo. 

(D) Nódulos vocais. 

(E) Refluxo faringolaríngeo. 

 

 

57. Uma mulher de 28 anos vem ao centro de saúde para consulta de vigilância. Ela refere ansiedade por 

eventual risco de cancro da mama. A história médica revela apendicectomia aos 16 anos. É assistente 

administrativa em repartição pública, passando muitas horas sentada ao computador. Sem atividade 

desportiva regular. Os antecedentes familiares incluem cancro da mama (mãe, 45 anos, submetida a 

cirurgia e tratamento com tamoxifeno). Não existem outros casos semelhantes na família (tem duas tias 

e quatro primas saudáveis). Os antecedentes obstétricos incluem um parto vaginal aos 26 anos, tendo 

amamentado durante seis meses. Iniciou pílula estroprogestativa há um ano por fluxo menstrual 

aumentado. Os sinais vitais são temperatura 36,2°C, frequência respiratória 14/min, frequência 

cardíaca 68/min e pressão arterial 112/72 mm Hg. Ela tem 162 cm de altura e pesa 81 kg; IMC 31 kg/m2. 

Ao exame físico observam-se mamas simétricas. À palpação não se detetam nódulos ou empastamentos 

nem adenopatias axilares. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Realizar ecografia mamária anual. 

(B) Realizar mamografia anual. 

(C) Recomendar a realização de autoexame mamário mensal. 

(D) Recomendar o aumento da prática de atividade física. 

(E) Suspender o estroprogestativo. 

 

  



 

58. Uma mulher de 59 anos vem ao serviço de urgência por dispneia e cansaço nos últimos três dias. A 

história médica revela doença renal crónica por provável nefropatia IgA (KDIGO G5-A3), hipertensão 

arterial e dislipidemia. A medicação habitual inclui ramipril, hidroclorotiazida, nebivolol e sinvastatina. 

Os sinais vitais são temperatura 36,9°C, frequência respiratória 22/min, frequência cardíaca 93/min e 

pressão arterial 152/89 mm Hg; SpO2 99 % (ar ambiente). O exame físico mostra edemas maleolares. A 

auscultação cardíaca revela ruído de fricção audível no bordo esternal esquerdo e a auscultação pulmonar 

mostra crepitações bibasais. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 4,7 mg/dL  Hemoglobina 9,1 g/dL 

 Azoto ureico 163 mg/dL  Leucócitos  7 750/mm3 

 Proteína C reativa < 10 mg/L     

 Sódio 139 mEq/L Gases (FiO2 21 %)   

 Potássio 5,9 mEq/L  pO2 87 mm Hg 

 Cálcio 8,2 mg/dL  pCO2 31 mm Hg 

 Fósforo 5,7 mg/dL  pH 7,30  

 Troponina I  2 ng/mL  Bicarbonato 19 mEq/L 

     Lactatos 0,7 mmol/L 

O débito de filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) é de 10 mL/min/1,73 m2. O eletrocardiograma 

mostra ligeira elevação de ST difusa, sem outras alterações. O ecocardiograma revela derrame pericárdico 

moderado, sem compromisso hemodinâmico. O raio-X do tórax encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade.  

Nesta fase, qual das seguintes alternativas melhor fundamenta o pedido para indução dialítica? 

(A) Acidose metabólica. 

(B) Débito de filtrado glomerular. 

(C) Hipercaliemia. 

(D) Pericardite. 

(E) Sobrecarga hídrica. 

 

  



 

59. Um recém-nascido com 1 semana e 3 dias é convocado para consulta hospitalar por apresentar aumento 

marcado de TSH no rastreio realizado no âmbito do programa nacional de diagnóstico precoce. Este é o 

primeiro filho do casal e não existem antecedentes familiares de relevo. A gestação foi vigiada e o parto 

eutócico, sem complicações. A mãe e o recém-nascido tiveram alta 36 horas após o parto, encontrando-se 

o recém-nascido sob aleitamento materno exclusivo, com boa adaptação e ganho ponderal adequado.  

Os resultados dos estudos analíticos revelaram:  

Soro   

 TSH 109 μU/mL 

 T4 1,2 μg/dL 

 T4 livre 0,4 ng/dL [N = 0,8-2,4 ng/dL] 

Foi iniciado tratamento adequado à situação clínica. 

Qual dos seguintes constitui o fator indicativo de melhor prognóstico para o recém-nascido? 

(A) A concentração sérica de tiroxina demonstrar função tiroideia residual. 

(B) Encontrar-se assintomático ao diagnóstico. 

(C) Não apresentar história familiar de hipotiroidismo. 

(D) O hipotiroidismo ter sido detetado e tratado precocemente. 

(E) Ser do sexo masculino. 

 

 

60. Um homem de 60 anos vem à consulta de medicina geral e familiar mostrar os resultados dos estudos 

analíticos solicitados em consulta anterior. Refere diminuição ligeira do jato urinário. A história médica 

revela herniorrafia inguinal há seis anos e gastrite crónica. Ele tem 173 cm de altura e pesa 85 kg; 

IMC 28 kg/m2. O toque retal revela próstata de cerca de 30 mL, sem características suspeitas de malignidade. 

Os resultados dos estudos analíticos realizados há duas semanas e há dois dias revelam: 

Soro (há duas semanas)   Soro (há dois dias)   

 Creatinina 0,95 mg/dL  PSA 
 

 Azoto ureico 45 mg/dL Total 6,5 ng/mL [N ≤ 4 ng/mL] 

 PSA   Livre 1,2 ng/mL 

Total 7 ng/mL [N ≤ 4 ng/mL]   

O sedimento urinário encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Biópsia prostática transretal ecoguiada. 

(B) Cintigrafia óssea. 

(C) Ecografia prostática transretal. 

(D) Levofloxacina durante duas semanas e repetição de PSA total. 

(E) TC abdominopélvica. 

 



 

61. Uma grávida com 23 anos, primigesta, é observada na segunda consulta de vigilância pré-natal às 

14 semanas de gravidez. Os antecedentes ginecológicos incluem menarca aos 13 anos, ciclos menstruais 

regulares de 26 a 28 dias e cataménios de 4 dias. A história médica revela asma desde os 15 anos 

(classificada como ligeira persistente, de acordo com a classificação do Colégio Americano 

de Ginecologia e Obstetrícia), bem controlada com budesonida inalada. Nega antecedentes familiares 

de relevo. Os sinais vitais são temperatura 36,3°C, frequência respiratória 13/min, frequência 

cardíaca 82/min e pressão arterial 130/74 mm Hg. Ela tem 161 cm de altura e pesa 61 kg; IMC 24 kg/m2. 

Ao exame físico as mucosas estão coradas e hidratadas. O exame ginecológico não revela alterações e é 

compatível com gravidez de 14 semanas, evolutiva à inspeção. Os resultados dos estudos analíticos de 

rotina do primeiro trimestre da gravidez não revelam alterações. 

Para além de monitorizar regularmente a função respiratória, qual das seguintes recomendações é a mais 

adequada para a vigilância desta gravidez neste momento? 

(A) Aconselhar interrupção da gravidez. 

(B) Prescrever glucorticoide oral. 

(C) Realizar cardiotocografia. 

(D) Realizar perfil biofísico. 

(E) Não são necessárias medidas adicionais. 

 

 

62. Um homem de 39 anos vem ao serviço de urgência por disfagia completa para sólidos com seis meses de 

evolução. Refere ainda perda ponderal de 5 %, acompanhada de disfagia intermitente neste período. A 

história médica revela atopia manifestada por eczema e rinite alérgica. É fumador de 80 UMA desde há 

25 anos e refere hábitos etílicos de 100 g por dia. Os sinais vitais são temperatura 36,3°C, frequência 

cardíaca 84/min e pressão arterial 126/76 mm Hg. Ele tem 175 cm de altura e pesa 71 kg; IMC 23 kg/m2. 

O exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. A endoscopia digestiva alta revela 

impactação alimentar no terço médio do esófago, acima de zona de estenose circunferencial, regular, sem 

lesão aparente, com esófago esboçando uma estrutura anelar. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Acalásia. 

(B) Esofagite eosinofílica. 

(C) Espasmo esofágico difuso. 

(D) Neoplasia esofágica. 

(E) Neoplasia mediastínica. 

 

  



 

63. Um homem de 87 anos, engenheiro reformado, ainda presidente do clube da sua localidade, vem 

ao consultório médico para consulta de seguimento. A história médica revela hipertensão arterial e 

dislipidemia; a medicação habitual inclui ramipril e sinvastatina. O eletrocardiograma, realizado 

anteriormente, revelou fibrilhação auricular e alterações sugestivas de isquemia, que motivaram prescrição 

de rivaroxabano. Subsequentemente realizou prova de esforço que revelou depressão de 0,1 mV no 

segmento ST das derivações DII e DIII, durante o esforço máximo. O doente continua assintomático. 

Os sinais vitais são frequência respiratória 14/min, frequência cardíaca 88/min (arritmia) e pressão 

arterial 152/89 mm Hg. Ao exame físico apresenta-se lúcido e colaborante. As mucosas estão coradas 

e hidratadas. A auscultação cardíaca revela S1 e S2 presentes, arrítmicos, sem sopros audíveis. 

A auscultação pulmonar apresenta sons presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios. Não se observam 

edemas dos membros inferiores. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Coronariografia. 

(B) Ecocardiograma de esforço. 

(C) Estudo eletrofisiológico. 

(D) Otimização dos fatores de risco vascular. 

(E) Redução da atividade física. 
 

 

64. Um homem de 47 anos vem ao consultório médico referindo episódios de artralgias nos pés, 

intermitentes, com quatro anos de evolução. O último episódio foi há dois dias e motivou ida ao 

serviço de urgência, tendo sido medicado com diclofenac (intramuscular) e prescrito ibuprofeno para o 

domicílio, com melhoria dos sintomas. A dor, quando surge, localiza-se nas articulações interfalângicas 

distais – sobretudo do 1.º dedo, em geral uma de cada vez. A dor associa-se a calor, rubor e edema. O 

doente refere que estes episódios são mais frequentes após a ingestão de refeições copiosas ou contendo 

marisco. Os antecedentes médicos incluem hipertensão arterial medicada com indapamida. Os sinais 

vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 68/min e pressão 

arterial 122/76 mm Hg. Ao exame físico observa-se hallux valgus associado a edema e rubor do 1.º dedo 

do pé direito. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Soro   Sangue   

 Glucose 72 mg/dL  Hemoglobina 12,9 g/dL 

 Creatinina 1,1 mg/dL     

 Ureia 28 mg/dL      

 Proteína C reativa 26 mg/L     

 Ácido úrico 7,8 mg/dL     

O raio-X do pé direito revela hallux valgus com pequenas erosões quísticas bem definidas e esclerose 

marginal no 1.º dedo. 

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na abordagem deste doente neste 

momento? 

(A) Dosear ácido úrico em urina de 24 horas. 

(B) Repetir doseamento do ácido úrico sérico. 

(C) Solicitar TC óssea do pé. 

(D) Suspender ibuprofeno. 

(E) Suspender indapamida. 



 

65. Uma mulher de 52 anos vem à consulta de oncologia para seguimento de carcinoma hepatocelular sob 

tratamento com sorafenib. Está triste e revoltada com a situação, pouco ajustada à condição de doença 

incurável e impacto das toxicidades do tratamento na qualidade de vida. A história médica revela 

hepatite C com cirrose e dislipidemia. A medicação habitual inclui sorafenib, omeprazol, bisoprolol e 

sinvastatina. É fumadora de 120 UMA desde há 35 anos e é ex-toxicodependente (heroína e cocaína). 

A história familiar revela carcinoma hepatocelular (pai falecido aos 68 anos, com antecedentes de 

consumo etílico).  

Qual das seguintes alternativas é a explicação mais provável para a condição desta mulher? 

(A) Cirrose hepática. 

(B) Dislipidemia. 

(C) Drogas de abuso. 

(D) Síndrome hereditária. 

(E) Tabagismo. 

 

 

66. Uma grávida de 38 anos vem ao serviço de urgência às 36 semanas de gestação por episódio de perda 

hemática genital escassa, de sangue vermelho vivo, desde há três horas, não acompanhada de dor. A 

gravidez foi bem vigiada, havendo registo de placenta de inserção baixa. Os antecedentes obstétricos são 

gesta 3 (com antecedentes de dois abortamentos espontâneos às 12 semanas de gravidez, resolvidos com 

dilatação e curetagem). A história médica revela hipertensão crónica controlada com nifedipina. Os sinais 

vitais são temperatura 36,3°C, frequência cardíaca 78/min e pressão arterial 136/84 mm Hg. Ela mede 

169 cm de altura e pesa 61 kg; IMC 21 kg/m2. A monitorização cardiotocográfica revela traçado normal, 

sem contrações uterinas. A frequência cardíaca fetal é de 140/min. 

Com os dados clínicos disponíveis, esta gravidez tem um risco acrescido para qual das seguintes 

complicações? 

(A) Acretismo placentar. 

(B) Corioamnionite. 

(C) Hidrâmnios. 

(D) Situação fetal transversa. 

(E) Trabalho de parto prolongado. 

  



 

67. Um menino de 27 meses é trazido ao serviço de urgência por suspeita de ingestão de lixívia industrial usada 

na limpeza da mercearia dos avós cerca de oito horas antes. Os sinais vitais são temperatura timpânica 37°C, 

frequência respiratória 26/min, frequência cardíaca 98/min e pressão arterial 88/52 mm Hg. Ao exame físico 

apresenta-se choroso, com sialorreia e edema dos lábios. O restante exame físico encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade.  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Administração de carvão ativado. 

(B) Administração de corticosteroide. 

(C) Administração de leite. 

(D) Lavagem gástrica. 

(E) Realização de endoscopia digestiva alta. 

 

 

68. Um homem de 75 anos vem ao consultório médico por cansaço e por apresentar valores anormais em 

análises de vigilância. A história médica revela hipertensão arterial medicada com lisinopril. É fumador 

de 50 UMA desde há 50 anos. Os sinais vitais são temperatura 36,2°C, frequência respiratória 18/min, 

frequência cardíaca 87/min e pressão arterial 155/87 mm Hg. Ele tem 168 cm de altura e pesa 96 kg; 

IMC 34 kg/m2. Ao exame físico apresenta-se com bom estado geral. A pele e as mucosas estão coradas e 

as escleróticas anictéricas. A auscultação cardíaca encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. A 

auscultação pulmonar revela tempo expiratório prolongado. O abdómen é mole, depressível, sem 

organomegalias.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1,28 mg/dL  Eritrócitos 6 × 106/mm3 

 Ureia 36 mg/dL   Hemoglobina 19 g/dL 

 Desidrogenase láctica  100 U/L  Hematócrito 53 % 

 Ferro 70 µg/dL  VGM 90 fL 

 Ferritina 110 ng/mL  Leucócitos  8 500/mm3 

 Eritropoetina 9,5 mU/mL  

[N = 4,7-23,8 mU/mL] 

  Neutrófilos 

  Linfócitos 

62 %  

30 % 

     Plaquetas 255 × 109/L 

Qual dos seguintes é o mecanismo mais provável do quadro clínico? 

(A) Hemoglobina de alta afinidade para o oxigénio. 

(B) Hipoxemia. 

(C) Mutação JAK2 V617F. 

(D) Produção clonal de eritrócitos. 

(E) Produção tumoral de eritropoietina. 

  



 

69. Um homem de 22 anos vem à consulta por cansaço desde há seis meses. Ele está preocupado com o 

aumento de peso de 10 kg no último ano. Tem antecedentes de asma brônquica desde os 12 anos. 

Encontra-se medicado com fluticasona. Tem tido alguns episódios de crise asmatiforme, que controla 

com a medicação instituída. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 28/min, 

frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 100/70 mm Hg. Ele tem 178 cm de altura e pesa 89 kg; 

IMC 28 kg/m2. Ao exame físico apresenta bom estado geral e está eupneico. A auscultação cardíaca e 

pulmonar está dentro dos parâmetros de normalidade. O abdómen está mole e depressível.  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente neste momento? 

(A) Ajustar a terapêutica. 

(B) Avaliar o aporte calórico. 

(C) Recomendar a prática do exercício físico. 

(D) Solicitar espirometria. 

(E) Solicitar função tiroideia. 

 

 

70. Uma mulher de 62 anos está internada após ter sido submetida a tiroidectomia total por carcinoma papilar 

da tiroide. A intervenção decorreu sem incidentes e não foram colocados drenos. No primeiro dia do 

período pós-operatório, inicia quadro súbito de estridor e dispneia. A história médica revela hipertensão 

arterial e asma e a medicação habitual inclui ramipril e salbutamol. O exame físico mostra volumosa 

tumefação cervical.  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Abertura da ferida operatória. 

(B) Administração de adrenalina subcutânea. 

(C) Cricotiroidotomia. 

(D) Entubação orotraqueal. 

(E) Nebulização com brometo de ipratrópio. 

 

  



 

71. Uma menina de 2 anos é trazida ao serviço de urgência durante a madrugada de uma noite de inverno, 

por dificuldade respiratória de início súbito. A mãe refere que ela tem rinorreia serosa, tosse e rouquidão 

desde há dois dias. Não tem antecedentes patológicos de relevo. Os sinais vitais são temperatura 38,5°C, 

frequência respiratória 38/min, frequência cardíaca 123/min e pressão arterial 94/52 mm Hg; SpO2  94 % 

(ar ambiente). Ao exame físico apresenta-se chorosa no colo materno, com estridor inspiratório audível e 

tiragem global. A auscultação pulmonar não apresenta ruídos adventícios. O restante exame físico 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Adrenalina nebulizada. 

(B) Ceftriaxona endovenosa. 

(C) Dexametasona oral. 

(D) Oxigenoterapia por cânula nasal. 

(E) Salbutamol inalado. 

 

72. Uma mulher de 22 anos é trazida ao serviço de urgência pelo marido por «não conseguir cuidar do filho» 

desde há quatro dias. Adicionalmente, está irritável, chorosa, sem interesse pelo filho, passando longos 

períodos a dormitar no leito ou no sofá, oscilando com outros em que tenta realizar tarefas domésticas. 

No entanto, o seu desempenho nestas tarefas é caótico. Segundo o marido, «ontem estava a pôr os dedos 

nas tomadas elétricas […] começou a pôr a louça na máquina, mas bebeu dos copos que estavam sujos… 

não sabe em que dia estamos, não sabe se é hora de jantar ou de pequeno-almoço… está virada do avesso». 

Quando questionada, a doente não se recorda do sucedido. O marido descreve episódio de tristeza e 

angústia após o nascimento do filho, há três meses, do qual recuperou após três semanas. Não 

tem outros antecedentes patológicos de relevo e não faz medicação habitual. Os antecedentes 

obstétricos incluem gesta 3, para 1 e dois abortamentos espontâneos, há dois e quatro anos. Os sinais 

vitais são temperatura 38°C, frequência respiratória 17/min, frequência cardíaca 81/min e pressão 

arterial 122/78 mm Hg. À observação a doente está apática, sonolenta, sem iniciativa, embora 

despertável. Apura-se ideação delirante vaga e fragmentada. Chora durante a entrevista, mas não 

consegue explicar a razão. Colabora pouco no exame do estado mental por dispersão da atenção, não 

sendo possível completar essa avaliação. O exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Delirium. 

(B) Depressão pós-parto. 

(C) Doença bipolar, episódio misto. 

(D) Esquizofrenia. 

(E) Psicose puerperal. 

  



 

73. Uma mulher de 34 anos vem ao serviço de urgência por gengivorragias e equimoses dispersas com 

uma semana de evolução. A história médica revela anemia ferropénica por cataménios abundantes 

e a medicação habitual inclui ferro oral. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência 

respiratória 13/min, frequência cardíaca 63/min e pressão arterial 110/60 mm Hg. Ao exame físico 

apresenta múltiplas petéquias dispersas nos membros inferiores abaixo do joelho. O exame abdominal 

não revela organomegalias. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Bilirrubina 
 

 Hemoglobina 11,9 g/dL 

  Total 0,6 mg/dL  VGM 81 fL 

 Ferro 70 µg/dL  Leucócitos  5 200/mm3 

 Ferritina 20 ng/mL   Neutrófilos 60 % 

 Haptoglobina 156 mg/dL [N = 25-190 mg/dL]   Linfócitos 32 %   
 Plaquetas 15 × 109/L 

     Tempo de protrombina 11 segundos 

     Tempo de tromboplastina 

  parcial ativada 

26 segundos 

Qual das seguintes alternativas é a opção terapêutica inicial mais adequada? 

(A) Azacitidina. 

(B) Corticoterapia. 

(C) Eltrombopag. 

(D) Plasmaferese. 

(E) Rituximab. 

 

 

74. Um recém-nascido do sexo masculino é observado na sala de partos imediatamente após o nascimento. 

A gestação decorreu sem intercorrências, tendo a mãe sido seguida na consulta de gravidez de risco 

por ter lúpus eritematoso sistémico. Nos estudos analíticos apresentava anti-Ro e anti-La positivos. 

O parto decorreu às 38 semanas e 1 dia e foi distócico por ventosa. O APGAR foi de 8, 9 e 10 ao 1.º, 5.º 

e 10.º minutos. O peso ao nascimento é de 2300 g, o perímetro cefálico de 31 cm e o comprimento 

de 45 cm. Ao exame físico observa-se cefalo-hematoma na região parietoccipital direita. 

Qual das seguintes alternativas é o exame inicial mais adequado na abordagem deste recém-nascido? 

(A) Ecocardiograma. 

(B) Ecografia cerebral. 

(C) Eletrocardiograma. 

(D) Gasometria venosa. 

(E) Hemograma. 

  



 

75. Um homem de 56 anos, pedreiro, vem ao consultório médico por dor na região epigástrica que se tornou 

cada vez mais frequente nos últimos três meses. Refere dois ou três episódios de vómito nos últimos dois 

meses, nos quais verificou uma pequena quantidade de sangue. Ele diz: «Penso que a minha úlcera está 

de volta.» Descreve uma história intermitente de dispepsia com 15 anos de evolução, automedicada com 

cimetidina. Há três anos foi medicado com antibióticos para o tratamento de úlcera gástrica. Toma 

diariamente 100 mg de ácido acetilsalicílico. Os sinais vitais são temperatura 36,8ºC, frequência 

respiratória 12/min, frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 110/70 mm Hg. Ele tem 178 cm de 

altura e pesa 72 kg; IMC 23 kg/m2. Perdeu 4,5 kg nos últimos dois meses. Ao exame físico nota-se 

abdómen mole, depressível, sem massas palpáveis, sem hepatomegalia ou adenopatias. A endoscopia 

revela uma lesão relevada e ulcerada na pequena curvatura do antro com 2 cm de diâmetro. A biópsia da 

lesão revela inflamação marcada e células atípicas, sem evidência de malignidade. A TC do abdómen 

realizada após a biópsia mostra que a lesão está confinada ao antro, sem outras alterações. O resultado do 

teste respiratório da urease é negativo.  

Para além da descontinuação da terapêutica com ácido acetilsalicílico, qual das seguintes alternativas 

representa a abordagem mais adequada? 

(A) Reavaliação endoscópica em seis semanas. 

(B) Ressecção cirúrgica da lesão do antro. 

(C) Terapêutica antibiótica e reavaliação endoscópica em seis semanas. 

(D) Terapêutica antissecretória e reavaliação endoscópica em seis semanas. 

(E) Nenhuma intervenção está indicada. 
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