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Questão 18 – Indeferido 

Segundo recomendação da USPSTF o screening para AAA está 

recomendado para homem com idade de 65 a 75 anos que já tenha fumado 

e define como 100 cigarros o número mínimo ser considerado. 

 

Questão 31 – Indeferido 

As neoplasias superam as causas por doenças cérebro vascular como 

principal causa de óbito entre octogenários. 

 

Questão 37 – Indeferido 

A resposta correta é a letra B que caracteriza melhor o perfil da vítima, não 

especificando a relação de parentesco do agressor com a vítima. 

 

 

Questão 54 – Indeferido 

Segundo literatura altos níveis de biomarcadores de reabsorção óssea estão 

associados com maior risco de fraturas. O biomarcador de reabsorção óssea 

é o C-telopeptidio. 

 

 



Questão 58 – Indeferido 

A afirmativa citada como exemplo de fibra insolúvel a pectina está incorreta 

já que esta é uma fibra insolúvel. 

 

Questão 59 – Indeferido 

Não há evidencia que suporte o uso de Mirtazapina para ganho de peso na 

ausência de depressão. 

 

Questão 65 – Indeferido 

De acordo com o Tratado de Geriatria e Gerontologia, 4ª edição e manual 

de rotinas para atenção do AVC o paciente em questão não apresenta 

contra indicação para trombose. 

 

Questão 66 – Indeferido 

De acordo com a American College Of. Physicians (ACP) 2018 – 

Recomendação para controle da meta glicêmica dos pacientes com 

Diabetes tipo 2: Pacientes acima de 80 anos, não deve ter hemoglobina 

glicada (ACP) abaixo de 80%. 

Philadelphia, march. 6, 2018. 

 

Questão 71 – Indeferida 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes se a 

cirurgia for de médio e grande porte não se deve realizar a insulina de ação 

prolongada no dia da cirurgia. Por isso, não podemos nos basear a conduta 

nas orientações de um serviço específico. 

 

Questão 83 – Anulada 

Procede o recurso. 

 



Questão 87 – Indeferido 

Paciente segundo CURB65 ou CRP65 indica-se tratamento ambulatorial. 

 

Questão 97 – Indeferido 

Segundo o Tratado de Geriatria e Gerontologia, 4ª edição, “a maiorias dos 

ensaios clínicos em idosos hipertensos demonstrou de forma inequívoca a 

redução da pressão arterial e da mortalidade cardio vascular com uso de 

diuréticos e betabloqueador na hipertensão sistodiastólica”. No entanto, 

segundo Hazzard 7ª ed. “diuréticos tiazidicos são considerados preferencias 

como terapia inicial para idosos. 

 

Questão 100 – Indeferida 

De acordo com a Política Nacional do Idoso (pág73) a Violência Institucional 

“seria evidenciada na aplicação ou omissão na gestão das politicas sociais 

pelo Estado e pelas instituições de assistência, reproduzindo relações 

assimétricas de poder, de domínio, de menosprezo e de discriminação e 

negligências. 

Na questão referida a relato é pessoal e não institucional, do médico clinico 

que descreve a pessoa idosa de forma discriminatória. 

 

 

 

 

 


