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Questão 30 

RECURSO INDEFERIDO. 

A solicitação do candidato não procede. Além do candidato não informar a literatura na qual está se 

baseando para realizar o recurso, suponho que o mesmo esteja confundindo o padrão descrito na 

questão (nuclear pontilhado fino denso) com o padrão nuclear pontilhado fino. 

Segue abaixo a interpretação do padrão descrito na prova (nuclear pontilhado fino denso) segundo os 

Consenso Internacional de FAN (https://www.anapatterns.org/) e o Consenso Brasileiro de FAN 

(https://www.hep-2.com.br/): 

- Consenso Internacional de FAN: “Usualmente não associado a doença autoimune sistêmica”. 

- Consenso Brasileiro de FAN: “é um dos padrões mais frequentes encontrados na rotina, cuja 

correlação clínica ainda não está bem estabelecida, sendo frequentemente encontrado em indivíduos 

sem evidência objetiva de doença sistêmica.” 
 

Além do padrão do FAN não remeter a doença autoimune, a clínica vaga e o título baixo (1:80) 

corroboram com a ausência de doença autoimune, permanecendo como correta a alternativa (D). 

- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 37 

Dentre as alternativas apresentadas, somente a de letra (A) encontra-se completamente correta, 
pois o aparecimento de descompensação clínica, como a encefalopatia hepática, determina a pesquisa 
de fatores precipitantes, entre eles, uma possível peritonite bacteriana espontânea (PBE) após a 
translocação bacteriana determinada pela hemorragia digestiva varicosa. 
Em relação a alternativa (B), não há nenhum dado clínico e laboratorial que induza ao diagnóstico de 
síndrome hepatorrenal. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 38 

A alternativa correta é a letra (B), pois nos casos de alta e média probabilidade de TVP, com a presença 
de alteração do dopller de membros inferiores, não há necessidade de solicitar o d-dímero 
(recomendável para os casos de baixa probabilidade como valor preditivo negativo) e segue-se o 
tratamento do tromboembolismo. Não houve a afirmação de que não precisaria tratar, pelo contrário. 
Fonte: Streiff et al. Guidance for the treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. J Thromb 
Thrombolysis (2016) 41:32–67.  

- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 40 

De acordo com a recente diretriz brasileira de manejo da PAC (2018), o caso em questão se enquadra 
na afirmação: “A proposta do grupo executivo da presente recomendação é o uso de monoterapia com 
β-lactâmico ou macrolídeos para os pacientes ambulatoriais, sem comorbidades, nenhum uso recente 
de antibióticos, sem fatores de risco para resistência e sem contraindicação ou história de alergia a 
essas drogas (Quadro 5), contida na pag. 412 e no quadro 5 (pág. 413), cujas as opções são: 
Amoxicilina ou amoxicilina + ácido clavulânico ou macrolídeos: azitromicina ou claritromicina. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 

https://www.anapatterns.org/
https://www.hep-2.com.br/

