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MEDICINA 
QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
Questão 37 
a) Pode-se cuidar: aliviar o sofrimento (ansiedade, depressão, dor e falta de ar), oferecer apoio psicológico, social e 

espiritual buscando melhora da qualidade de vida, oferecendo cuidado paliativo. 
 (valor: 2,0 pontos) 

 
b) Fonoaudiólogo, médico ou nutricionista.                (valor: 2,0 pontos) 
 
c) Gastrostomia endoscópica.                 (valor: 2,0 pontos) 
 
d) Opiáceo, associado ou não a antiinflamatórios não hormonais e adjuvantes.           (valor: 2,0 pontos) 
 
e) O atestado de óbito deve ser emitido pelo médico assistente ou substituto, em domicílio. (causa de óbito bem 

definida).                    (valor: 2,0 pontos) 
 
 
Questão 38 
a) Corticóide. Via inalatória. Período: de semanas a meses, reduzindo 25% a cada 2 meses até um bom controle da 

asma. Utilizar o menor número possível de doses ao dia (melhor aderência) e a menor dose diária total. 
 (valor: 4,0 pontos) 

 
b) Rinite, sinusite, rinossinutite e refluxo gastroesofágico              (valor: 4,0 pontos) 
 
c) Vacinação anual contra influenza. Indicação de corticóide.              (valor: 2,0 pontos) 
 
 
Questão 39 
a) Menopausa tardia; menarca precoce (longo período de exposição aos estrogênios endógenos); terapêutica de 

reposição hormonal por mais de 5 anos; primeiro parto tardio (após os 30 anos); falta de aleitamento materno; baixo 
número de gestações a termo; sexo feminino; idade.                  (valor: 5,0 pontos) 

 
b) Mamografia.                   (valor: 2,0 pontos) 
 
c) Conduta inadequada, pois clinicamente o nódulo tem características benignas. Por isso, não se recomendaria a 

interrupção imediata da terapêutica de reposição hormonal que possivelmente causaria sintomas menopausais. 
Além disso, o médico poderia estar causando grandes preocupações desnecessárias na paciente. Recomenda-se 
sempre a avaliação do nódulo por método de imagem, antes de fazer uma análise citopatológica ou histopatológica.
                     (valor: 3,0 pontos) 

 
 
Questão 40 
a) Diagnóstico sindrômico: abdome agudo obstrutivo. Etiologia: hérnia inguinal encarcerada.          (valor: 3,0 pontos) 
 
b) Características da dor abdominal, antecedentes de cirurgia abdominal e hábito intestinal.          (valor: 3,0 pontos) 
 
c) Presentes e aumentados; eventualmente, de timbre metálico.               (valor: 1,0 ponto) 
 
d) Acesso venoso. Passagem de sondanasogástrica. Reposição de volume. Analgesia. Exames gerais pré-

operatórios, com correção de possíveis distúrbios de eletrólitos. Cirurgia para correção da hérnia inguinal. Não é 
aceitável: reduzir a hérnia e dispensar o paciente.               (valor: 3,0 pontos) 
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