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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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RESIDÊNCIA MÉDICA - UFG/2019

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro 
exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno consta de 50 questões objetivas de conhecimentos em Clínica Médica. Cada 
questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. 

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. 
Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o 
ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e 
sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. 
A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação, 
terá pontuação zero.

5.  Esta prova terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de 
impressão digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta. Iniciada a prova, você 
somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de 
seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo 
liberados após a entrega do material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em 
Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Em consulta  ambulatorial  de  rotina,  um homem de 65
anos,  portador  de  cardiomiopatia  isquêmica,  disfunção
ventricular esquerda importante (FEVE = 34%) e em clas-
se  funcional  II  (NYHA –  New  York  Heart  Association),
apresenta-se, ao exame físico, com ritmo cardíaco regu-
lar, FC = 70 BPM, PA 120x80 mmHg, sem edemas e con-
gestões.  Faz  uso  regular  de  Carvedilol  50  mg ao dia,
Enalapril 40 mg ao dia, Espironolactona 25 mg ao dia e
Furosemida 40 mg ao dia.

Qual é a conduta recomendada ao final da consulta? 

(A) Manter os medicamentos e solicitar retorno em seis
meses. 

(B) Acrescentar Digoxina 0,125 mg ao dia.

(C) Acrescentar Ivabradina e trocar o Enalapril por Sa-
cubitril / Valsartana. 

(D) Aumentar a dose do diurético.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um homem de 85 anos, em consulta de rotina, recebeu
os seguintes diagnósticos: fibrilação atrial crônica, hiper-
tensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Ao exame físico,
foram observados: ritmo cardíaco irregular, FC = 80 BPM,
PA 125x80 mmHg, altura 1.70 m e peso 79 kg. Trouxe
exame  laboratorial  mostrando  creatinina  sérica  de  1.0
mg/dl.

Qual é a melhor e mais segura estratégia para reduzir a
incidência de AVC e tromboembolismo periférico? 

(A) Rivaroxabana 20 mg ao dia. 

(B) Aspirina 325 mg ao dia e Clopidogrel 75 mg ao dia. 

(C) Apixabana 5 mg, duas vezes ao dia. 

(D) Dabigatrana 150 mg, duas vezes ao dia. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma gestante de 28 semanas com diagnóstico de es-
tenose mitral importante, escore ecocardiográfico de 9 e
classe funcional II, a melhor conduta terapêutica é: 

(A) seguimento clínico. 

(B) valvuloplastia mitral por cateter-balão. 

(C) troca valvar mitral.

(D) implante valvar mitral transcateter. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere um paciente de alto risco cardiovascular que
mantém os níveis de LDL colesterol acima da meta preco-
nizada e faz uso regular de Sinvastatina 40 mg ao dia. A
medicação desse paciente deverá ser substituída por

(A) Pitavastatina 2 mg. 

(B) Atorvastatina 10 mg. 

(C) Rosuvastatina 10 mg. 

(D) Pravastatina 40 mg. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 58 anos, tabagista há 20 anos, apresenta-se
ao pronto-socorro com dor precordial intensa que irradia-
va para base do pescoço há 25 min, acompanhada de
falta de ar. Exame físico: PA = 140x90 mmHg, FC = 100
BPM  e  crepitações  pulmonares  bilaterais  em  bases  e
terços médios. ECG: inversão de onda T de V1 a V4. Tro-
ponina e CKMB normais.

O diagnóstico e a conduta são, respectivamente: 

(A) angina instável de alto risco; angiografia em até duas
horas. 

(B) angina instável de risco intermediário; angiografia em
até 24 horas. 

(C) angina instável de baixo risco; tratamento clínico não
invasivo. 

(D) infarto  sem supradesnivelamento  do  segmento  ST;
angiografia em até 72 horas. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O esteroide dehidroepiandrosterona (DHEA) 

(A) é considerado um hormônio e possui receptor espe-
cífico para sua ligação.

(B) é considerado um pré-hormônio e não possui recep-
tor específico para sua ligação.

(C) é produzido em menor quantidade em relação aos
outros esteroides adrenais.

(D) tem ação estrogênica nas mulheres e ação andro-
gênica nos homens.

pré_requisito_clínica_médica_UFG
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os rins têm um papel importante na homeostase da glico-
se mediante três mecanismos principais: captação e con-
sumo de glicose circulante, gluconeogênese renal e reab-
sorção de glicose do filtrado glomerular. Estudos recentes
têm demonstrado que a inibição do receptor de SGLT-2,
presente  principalmente  nos  túbulos  contorcidos  proxi-
mais, além de reduzir a reabsorção de glicose, atua na he-
modinâmica do glomérulo renal, causando efeitos proteto-
res para o rim do paciente com diabetes. Qual mecanismo
é observado com o uso de inibidores de SGLT-2, conside-
rando o efeito hemodinâmico final?

(A) Reversão da vasodilatação da arteríola aferente ob-
servada no rim diabético.

(B) Reversão da vasoconstrição da arteríola eferente ob-
servada no rim diabético.

(C) Aumento da hiperfiltração no rim diabético.

(D) Aumento da reabsorção de sódio e cloreto no túbulo
contorcido proximal do rim diabético.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 40 anos, com IMC = 35
kg/m², antecedente de HAS e diabetes recém-diagnosti-
cado,  procura  atendimento  médico  com  uma  dúvida:
“Como as bactérias do meu intestino podem influenciar
no desenvolvimento do diabetes? Li a respeito em uma
revista leiga. Trata-se de uma verdade científica?”. 

Qual  das  seguintes  explicações,  o  médico  poderia  dar
imediatamente ao paciente?

(A) Não, os indícios científicos sobre a influência da mi-
crobiota  intestinal  para o desenvolvimento do DM2
são fracos, mesmo que haja predisposição genética;
endotoxinas produzidas por bactérias Gram-positivas
(LPS) têm especial importância por piorar o estado
inflamatório e a resistência à insulina.

(B) Sim, os indícios científicos sobre a influência da mi-
crobiota  intestinal  para o desenvolvimento do DM2
são fortes, caso haja predisposição genética; endoto-
xinas produzidas por bactérias Gram-negativas (LPS)
têm especial importância por piorar o estado inflama-
tório e a resistência à insulina.

(C) Não, os indícios científicos sobre a influência da mi-
crobiota  intestinal  para o desenvolvimento do DM2
são fracos, mesmo que haja predisposição genética;
endotoxinas  produzidas  por  bactérias  Gram-negati-
vas (LPS) têm especial importância por piorar o esta-
do inflamatório e a resistência à insulina.

(D) Sim, os indícios científicos sobre a influência da mi-
crobiota  intestinal  para o desenvolvimento do DM2
são fortes, caso haja predisposição genética; endoto-
xinas produzidas por bactérias Gram-positivas (LPS)
têm especial importância por piorar o estado inflama-
tório e a resistência à insulina. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Jovem de 28 anos, portador de doença de Graves há um
ano, em uso irregular da medicação, chega ao pronto-socor-
ro com quadro de desorientação, agitação, náuseas e vômi-
tos. Ao exame: temperatura = 40 ºC; PA = 170x80 mmHg;
FC = 140 BPM; ritmo cardíaco irregular. TSH = 0,001 mUI/L
(VR 0,4 a 4,0); T4 livre = 5,3 ng/dL (VR 0,8 a 1,9); T3 = 5,8
ng/mL (VR 0,7 a 1,8). 

Para esse caso, a opção seria iniciar

(A) propiltiouracil  ou metimazol,  via oral ou via retal, e,
após algumas horas, iniciar iodeto de potássio para
tentar controlar a produção hormonal. 

(B) propranolol para reduzir a hiperatividade adrenérgica
e aumentar a conversão de T4 a T3. 

(C) iodeto de potássio e encaminhar o paciente à tiroi-
dectomia de urgência.

(D) AAS associado a cobertores resfriadores para con-
trole da temperatura.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 27 anos teve TCE grave pós-acidente automo-
bilístico.  Foi  admitido  em  pronto-socorro  com  escala  de
coma de Glasgow de 7, pupilas anisocóricas, sendo pronta-
mente internado em unidade de terapia intensiva. Foi feito o
diagnóstico tomográfico de hemorragia intraparenquimatosa
difusa, hipertensão intracraniana e hematomas subdurais,
levando a um desvio de linha média.  Foram necessárias
duas  intervenções  neurocirúrgicas,  após  as  quais  houve
melhora gradual do quadro neurológico. Após três meses de
internação recebeu alta. Hoje, o paciente retorna para con-
sulta, após 15 dias da sua alta. Queixa-se de polaciúria ini-
ciada há 10 dias, indo ao sanitário várias vezes durante o
dia e à noite para urinar. Tem também aumento de sede, in-
gerindo mais água do que seus familiares. Após a alta hos-
pitalar, tem feito uso de fenitoína, amitriptilina e, em caso de
dor, paracetamol. Ao exame físico, está em bom estado ge-
ral, hidratado, sem déficits neurológicos, normotenso, com
peso de 70 kg. Traz os seguintes exames: glicemia de jejum
= 110 mg/dL, hemoglobina glicada A1c 6,4%, sódio = 137
mEq/L, densidade urinária 1010 (referência: 1010 – 1025),
hemograma, cálcio sérico, função renal e hepática normais.
O volume urinário nas 24 horas é de 2.985 ml. 

Diante do quadro clínico, qual é o diagnóstico mais prová-
vel? 

(A) Diabetes insípidus central. 

(B) Poliúria pela hiperglicemia.

(C) Polidipsia primária.

(D) Diabetes insípidus nefrogênico.

pré_requisito_clínica_médica_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2019

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma mulher de 67 anos está em tratamento para osteoporo-
se  com uso  de  teriparatida  diariamente  nos  últimos  dois
anos, quando foram documentados: T score de coluna lom-
bar de – 3.2 e T score de colo femoral de – 2.5, em sua pri-
meira densitometria óssea. A paciente não tem histórico de
fraturas e foram excluídas causas secundárias de osteoporo-
se. Está em uso regular de 1000 miligramas de cálcio ele-
mentar e 1000 unidades de vitamina D por dia, e realiza ca-
minhadas regulares diárias de 60 minutos. Sua atual densi-
tometria óssea mostra uma melhora importante de massa
óssea, com T score de coluna lombar de - 2.1 e T score de
colo femoral de - 2.3. A suspensão da teriparatida é sugerida
no momento, após 24 meses. 

Após doze meses de suspensão do tratamento, espera-se
que, nesta paciente, a densidade mineral óssea de coluna
lombar e os níveis séricos de P1NP estejam, respectiva-
mente,

(A) estável e mais baixos.

(B) estável e estáveis.

(C) menor e mais baixos.

(D) menor e estáveis.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 70 anos, apresenta dor ab-
dominal localizada no quadrante inferior esquerdo (QIE) do
abdome e febre moderada (38,5  ºC). Ao exame físico do
abdome, foram observados descompressão súbita doloro-
sa no QIE e plastrão palpável nessa topografia.

O exame complementar de escolha para a confirmação da
principal hipótese diagnóstica, neste caso, é:

(A) tomografia computadorizada de abdome e pelve.

(B) colonoscopia. 

(C) exame radiológico baritado colônico (enema opaco).

(D) radiografia  simples  de  abdome  (rotina  de  abdome
agudo). 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 55 anos, portador de cardio-
patia chagásica, com arritmia cardíaca, apresenta quadro de
dor abdominal intensa, de início súbito, localizada na região
periumbilical e áreas circunvizinhas, sem irradiação para ou-
tras regiões do corpo.

O diagnóstico mais provável para esse caso é:

(A) diverticulite.

(B) volvo de sigmoide. 

(C) isquemia mesentérica aguda.

(D) ruptura de aneurisma aórtico abdominal.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mecanismo principal da ocorrência de episódio de reflu-
xo gastroesofágico em pacientes sem hérnia hiatal é:

(A) hipotonia do esfíncter inferior do esôfago.

(B) relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago.

(C) dismotilidade de corpo esofágico.

(D) aumento da pressão intra-abdominal.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 22 anos, com queixa de dis-
pepsia e dor epigástrica urente há mais de seis meses, sub-
meteu-se à endoscopia digestiva alta, na qual não se eviden-
ciaram alterações. O exame histopatológico do antro gástrico
revelou a presença de Helicobacter pylori.

De acordo com o IV Consenso Brasileiro do Helicobacter
pylori, a conduta terapêutica inicial mais apropriada é:

(A) iniciar inibidor da bomba de prótons (IBP).

(B) repetir endoscopia e biópsia após seis meses, caso
os sintomas persistam.

(C) iniciar IBP e associar neuromodulador (tricíclicos).

(D) tratar a infecção por  Helicobacter pylori.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 35 anos, encaminhada ao
ambulatório de gastroenterologia por diagnóstico de este-
atose hepática grau II à ultrassonografia de abdome. Ne-
gou etilismo e tabagismo. Ao exame físico: sem sinais de
hepatopatia crônica, IMC: 32 kg/m², circunferência de cin-
tura: 102 cm. PA: 120x80 mmHg. Apresentava os seguin-
tes exames: AST: 45 (Ref.: <40), ALT: 55 (Ref.: <40), GGT:
88 (Ref.: <30), FA: 105 (Ref.: <105), plaquetas: 175.000,
bilirrubina total: 1,2 mg/dL, TAP: 80%, INR: 1,1, colesterol
total: 205 mg/dL, LDL: 150 mg/dL, HDL: 45 mg/dL, trigli-
cérides: 155 mg/dL, ácido úrico: 8,0 mg/d, glicemia: 116
mg/dL, insulina jejum: 22 mg/dL, Hb glicada: 5,8.

Após a exclusão de causas secundárias como hepatites
virais e hepatite autoimune, o próximo passo será solicitar:

(A) avaliação de nutricionista e educador físico, para es-
timular dieta e atividade física com meta de perda de
10% do peso corporal em seis meses.

(B) biópsia hepática já na primeira consulta, visto que as
transaminases encontram-se muito alteradas, com ris-
co elevado de NASH, com necessidade de uso imedi-
ato de vitamina E para reduzir evolução da fibrose.

(C) tomografia ou ressonância magnética de abdome para
descartar lesões sugestivas de hepatocarcinoma, pois
a  paciente  possui  diagnóstico  de  NASH,  com risco
elevado para desenvolvimento dessa neoplasia. 

(D) marcadores não invasivos de fibrose, como a elasto-
grafia  hepática  (Fibroscan®)  para  concluir  o  diag-
nóstico de NASH e iniciar pioglitazona.

pré_requisito_clínica_médica_UFG
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com policitemia vera por mais de três meses
necessita de uma dose de hydrea, 4 g por dia, para con-
trole do hematócrito. Abaixo de qual valor de contagem de
neutrófilos considera-se o paciente como intolerante a hy-
drea, segundo os critérios do consórcio LeukemiaNet?

(A) 1500/uL. 

(B) 1000/uL. 

(C)   800/uL. 

(D)   500/uL. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo os  critérios  do  Myeloma International  Working
Group, é indicação de tratamento no mieloma múltiplo a
presença de

(A) hiperpotassemia. 

(B) hipogamaglobulinemia. 

(C) relação cadeias leves livres maior que 100. 

(D) neuropatia periférica. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A opção  terapêutica  mais  efetiva  na  leucemia  linfoide
crônica com deleção do 17p é:

(A) Bendamustina e Rituximabe. 

(B) Clorambucil e Rituximabe. 

(C) Fludarabina, Rituximabe e Ciclofosfamida.

(D) Ibrutinibe. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença de microplaquetas é típica da

(A) síndrome de Wiskott-Aldrich. 

(B) síndrome de Bernard-Soulier. 

(C) trombastenia de Glanzmman. 

(D) púrpura trombocitopênica imune. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ação da dabigatrana (Pradaxa R) é:

(A) anti-Xa. 

(B) antiproteína S. 

(C) antitrombina. 

(D) anti-Va. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A litíase urinária é uma doença comum, de etiologia multi-
fatorial e com várias formas de apresentação clínica. As-
sim, na nefrolitíase,

(A) a história familiar, a infecção urinária de repetição, a
obesidade e a maior ingestão de sal são considera-
das fatores de risco.  

(B) os  cálculos  de estruvita  são  mais  comuns em ho-
mens e nos indivíduos com malformações do trato
urinário. 

(C) os pacientes com litíase urinária, para prevenção, de-
vem manter boa hidratação oral, restrição de sódio e
proteínas de origem animal e, especialmente, rigoro-
so controle da ingestão de cálcio. 

(D) a hipercalciúria, o baixo volume urinário e a hiperci-
tratúria predispõem ao desenvolvimento de cálculos
renais à base de cálcio. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 60 anos, com diagnóstico prévio de cardio-
patia chagásica, é internado com sinais de insuficiência
cardíaca  congestiva  descompensada  e  com elevação
das escórias nitrogenadas. Trouxe exames laboratoriais
realizados ambulatorialmente há um mês com creatinina
de 0,7 mg/dL. A creatinina, no dia da internação, estava
1,6 mg/dL e, após cinco dias de internação, apresentou
piora progressiva da função renal com creatinina de 3,2
mg/dL. Foi aventada a hipótese diagnóstica de síndro-
me cardiorrenal (SCR).

Baseado na história clínica, qual é a classificação da SCR
deste paciente? 

(A) Síndrome cardiorrenal aguda - Tipo 1. 

(B) Síndrome cardiorrenal crônica - Tipo 2. 

(C) Síndrome renocardíaca aguda - Tipo 3. 

(D) Síndrome cardiorrenal secundária - Tipo 5. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  distúrbios  de  sódio  apresentam  alta  prevalência  no
ambiente intra-hospitalar,  estando associados aos piores
desfechos clínicos. No tratamento da hiponatremia,

(A) a prioridade deve ser restaurar a natremia adequada
e, de forma subsequente, corrigir a volemia. 

(B) a correção inadvertidamente rápida de uma hipona-
tremia crônica pode resultar em síndrome de desmie-
linização osmótica. 

(C) a prescrição de diuréticos tiazídicos pode auxiliar no
controle desse distúrbio. 

(D) o achado de sódio sérico inferior a 130 meq/L, mes-
mo na ausência de sinais ou sintomas neurológicos,
indica a infusão de NaCl a 3%, independente do sta-
tus volêmico. 
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 64 anos, do sexo masculino, em tratamento
conservador para doença renal crônica, secundária à hi-
pertensão arterial. Apresenta taxa de filtração glomerular
estimada (equação CKD-Epi) em 36 ml/min e albuminúria
108 mg/g.

Na classificação de risco sugerida pelo KDIGO 2012, o ris-
co desse paciente evoluir para doença renal crônica termi-
nal é 

(A) muito alto. 

(B) alto. 

(C) moderado. 

(D) baixo. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 36 anos, branco, que evoluiu com edema,
proteinúria de 24 horas de 6,5 g/24 h, albumina sérica de
2,2 mg/dL, colesterol total de 250 mg/dl, foi submetido à
biópsia renal  que demonstrou na microscopia de luz a
presença de membrana basal espessada, na coloração
pela  prata,  presença  de  “spikes”  e  imunofluorescência
positiva para IgG e C3.

Qual é o diagnóstico provável e qual o anticorpo envolvido
em sua patogênese?

(A) Glomeruloesclerose segmentar  e focal;  receptor  de
uroquinase soro solúvel (suPAR). 

(B) Glomerulopatia membranosa; receptor de fosfolipase
A2 (PLAR2). 

(C) Glomerulonefrite membranoproliferativa; fator nefrito-
gênico C3 (C3 Nef). 

(D) Doença de lesões mínimas; membrana basal glome-
rular (anti-MBG). 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Algumas precauções devem fazer parte do cuidado do pa-
ciente diabético em hemodiálise, com o objetivo de reduzir
hospitalizações e evitar eventos adversos, sendo o contro-
le glicêmico um desafio devido à limitação de várias clas-
ses de drogas hipoglicemiantes. A opção terapêutica atual
recomendada e a respectiva dose para este grupo de pa-
cientes é: 

(A) Empaglifozina, 25 mg/dia. 

(B) Metformina, 1000 mg/dia. 

(C) Linagliptina, 5 mg/dia. 

(D) Liraglutida, 1,2 mg/dia. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A encefalomielite aguda disseminada (ADEM) é uma enti-
dade  patológica  caracterizada  por  lesões  disseminadas
desmielinizantes e inflamatórias do sistema nervoso cen-
tral. No que se refere às características clínicas, epidemio-
lógicas e patológicas, a ADEM

(A) é comum após vacinação em mais de 50% dos casos,
sendo os vírus mais envolvidos:  sarampo, caxumba,
raiva, influenza, rubéola e difteria; nestes casos, a vaci-
nação em familiares deveria ser proibida.

(B) tem evolução monofásica exclusiva, e os casos re-
correntes  devem ser  considerados como esclerose
múltipla, necessitando imediato tratamento com imu-
nomoduladores.

(C) pode ser explicada por um mimetismo molecular entre
antígenos da mielina, como entre a proteína básica da
mielina e os agentes virais e bacterianos, que induzem
ao ataque de células da imunidade através da barreira
hematoencefálica.

(D) pode ser apresentada, em alguns casos, sob a forma
hemorrágica necrotizante aguda, antecedida em dias
pelos sintomas iniciais de cefaleia, febre, náuseas e vô-
mitos, alteração de consciência e, então, ocorrência da
hemorragia difusa encefálica.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças neurodegenerativas são caracterizadas pelo
declínio progressivo de uma função específica do sistema
nervoso, de causas desconhecidas. Iniciam-se insidiosa-
mente após um longo período de funcionamento normal e
com diferentes mecanismos patológicos. Segundo as ca-
racterísticas clínicas e patológicas das doenças neurode-
generativas, 

(A) a  doença  de  Huntigton  é  autossômica  dominante
cujo  defeito está localizado no braço curto do cro-
mossomo 4, ocasionado pelo aumento de repetições
do trinucleotídeo CAG que, em média, tem 19 repeti-
ções. Os doentes com mais de 42 repetições apre-
sentam uma doença mais tardia e mais benigna.

(B) a  demência  lobar  frontotemporal  apresenta-se  por
vários mecanismos, tais como a deposição excessiva
de corpúsculos acidófilos, emaranhados neurofibrila-
res e de proteínas, tau, progranulina, amiloide ou si-
nucleína. A forma mais comum é a doença de Pick e
duas variantes: a comportamental e a de linguagem.

(C) a doença de Parkinson é caracterizada por sintomas
motores e não motores. Os sintomas motores são os
primeiros a aparecer e incluem tremor de repouso, ri-
gidez, bradicinesia e instabilidade postural. Os sinto-
mas não motores compreendem as alterações disau-
tonômicas, mas nunca demência.

(D) a esclerose lateral amiotrófica compromete o sistema
motor  sem comprometimento  sensorial,  existindo  a
forma esporádica e a familiar, e no exame neurológi-
co fica evidente a lesão do segundo neurônio motor
por atrofia, perda de força e fasciculação, mas não
há sinais de lesão do primeiro neurônio motor.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças paroxísticas do sistema nervoso são representa-
das pela epilepsia e migrânea, que se apresentam em cri-
ses súbitas, sem uma causa definida e cessam na maioria
dos casos em segundos ou horas.  Existem tratamentos
preventivos e para as crises. Assim, 

(A) os estudos de prevalência mostram que o principal
tipo de cefaleia primária é a episódica tensional, po-
rém o principal tipo referido nas unidades de saúde é
a migrânea. O tratamento se baseia na administra-
ção de analgésicos comuns na crise (paracetamol,
dipirona, cafeína), mas não está indicado uso de me-
dicamentos preventivos.

(B) as crises epilépticas (CE) podem ser primárias ou se-
cundárias. Quando secundárias, as causas podem ser
traumáticas (isquemia, encefalites, desordens tóxicas
ou metabólicas,  dentre outras) e não se relacionam
com o tempo do insulto que ocasionou a CE. Essas
crises são medicadas conforme a doença de base. 

(C) o tratamento da primeira crise em um paciente adulto
é imprescindível, pois se sabe que as crises epilépti-
cas tendem a recorrer. As drogas de primeira escolha
são: Fenobarbital e Fenitoína. A carbamazepina e o
ácido valproico têm uso restrito ao insucesso do tra-
tamento com o Fenobarbital e Fenitoína.

(D) um grupo de cefaleias primárias com características
relacionadas à migrânea e que respondem a Indome-
tacina, tanto durante a dor como preventivamente, in-
cluem a migrânea orgásmica, a hemicrania paroxísti-
ca crônica e o SUNCT (ataques de dor neurítica de
curta duração, associados a lacrimejamento e hipere-
mia conjuntival). 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na apresentação das demências, o diagnóstico diferencial
deve ser realizado para identificar causas potencialmente
tratáveis. Nesta perspectiva, qual dos pacientes a seguir
apresenta uma causa tratável de demência?

(A) Sexo masculino, 55 anos, previamente hígido que inici-
ou os sintomas com tremor de repouso e sua esposa
notou que estava mais lento, encurvado e com dificul-
dade de marcha. No mesmo período, desenvolveu alte-
rações comportamentais com gastos exagerados, desi-
nibição e dificuldades de concentração, linguagem, me-
mória e execução das tarefas rotineiras. Ressonância
com achados dentro da normalidade para a idade.

(B) Sexo feminino, 70 anos, previamente hígida que inici-
ou quadro, com evolução de um ano, de apatia e es-
quecimento de compromissos. Uma vez, não conse-
guiu voltar para casa, porém conseguia manter a roti-
na de trabalho e familiar, exceto por perguntar e contar
a mesma história muitas vezes. Ressonância mostra
discreta atrofia e aumento dos sulcos associado com
sinais de microangiopatia, grau II, segundo a classifi-
cação de Fasekas. 

(C) Sexo masculino,  65 anos,  previamente hígido,  após
trauma craniano leve,  iniciou progressivamente qua-
dro de dificuldade de marcha, com andar em peque-
nos passos e em seis meses surgiu incontinência uri-
nária e, em seguida, dificuldade de memória, evoluin-
do em dois anos com quadro amnéstico grave. Resso-
nância mostra sinais de atrofia leve com aumento dos
ventrículos e alteração da substância branca ao redor
dos ventrículos.

(D) Sexo feminino, 55 anos, hipertensa, diabética e que há
dois anos apresentou quadro súbito de hemiparesia à
direita com afasia, sendo hospitalizada com recupera-
ção quase total dos déficits. A ressonância da época
mostrava alteração recente da região dorsolateral do
hemisfério esquerdo e áreas de isquemia antigo no ce-
rebelo, no córtex parietal e na substância branca pro-
funda. Há um ano com quadro de perda de memória,
apatia e concentração. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um  adolescente  apresenta  mudança  comportamental,
tornando-se mais isolado, mais agressivo e irritadiço. Na
escola,  seu rendimento caiu,  parecendo mais distraído,
apático e com dificuldades cognitivas. Três meses após
estas alterações, apresentou crise epiléptica caracteriza-
da por quadro de ausência e automatismos, que foi inter-
pretada como uma provável  intoxicação por droga. Em
seguida, após um mês, apresentou movimentos estereo-
tipados do lado direito e várias crises epilépticas, sendo
internado. A ressonância magnética está demonstrada a
seguir. 

Qual é o diagnóstico e quais exames devem ser solicita-
dos para comprovação do diagnóstico?

(A) Infecção aguda por HIV tipo I e II – solicitar liquor (LCR)
e sorologia rápida para HIV e exame de imagem. 

(B) Intoxicação por cocaína – teste toxicológico sanguí-
neo e exame das narinas e vias aéreas e angiorres-
sonância. 

(C) Neoplasma de comportamento agressivo e infiltração
carcinomatosa – solicitar liquor com pesquisa de cé-
lulas oncóticas e exame de imagem. 

(D) Encefalite autoimune – solicitar liquor, anticorpos anti-
neuronais e exame de imagem.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Uma paciente  do  sexo  feminino,  de  32  anos,  apresenta
controle inadequado da asma com uso de corticosteroide
inalatório em baixa dose e uso de salbutamol inalado de
resgate. O médico acrescenta um beta-agonista inalado de
ação prolongada.

Com base nos estudos clínicos, o acréscimo de um beta-
agonista inalado de ação prolongada, em comparação com
o aumento da dose de corticosteroide inalado, resulta em: 

(A) resposta reduzida ao salbutamol inalado.

(B) quantidade aumentada de eosinófilos no exame de
escarro induzido.

(C)  maior melhora no VEF1.

(D) menor melhora nas taxas de pico de fluxo expiratório
(PFE) matinal. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Um homem de 45 anos comparece ao consultório acompa-
nhado pela esposa. Ambos concordaram que ele deve pa-
rar de fumar. O paciente assumiu o compromisso e a espo-
sa o apoia. Ele tentou parar várias vezes. Diminuiu o núme-
ro de cigarros fumados por dia e atualmente fuma entre 10
a 20 cigarros. Tem depressão diagnosticada e está em tra-
tamento há seis meses com bupropiona 150 mg, duas ve-
zes ao dia.

Qual dos seguintes tratamentos para o tabagismo é mais
apropriado?

(A) Goma de mascar de nicotina na dose de 2 mg.

(B) Adesivo de nicotina de 7 mg, uma vez ao dia. 

(C) Adesivo de nicotina de 14 mg, duas vezes ao dia. 

(D) Adesivo de nicotina de 21 mg, uma vez ao dia.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Uma mulher  não tabagista  de 36 anos  comparece ao
serviço de emergência com quadro de dor torácica do
tipo pleurítica acompanhada de dispneia de início súbito.
A radiografia de tórax revela um pequeno pneumotórax à
esquerda.  Ela  é tratada de modo conservador  e recu-
pera-se sem intervenção. É encaminhada para avaliação
adicional.

Após rever a história, o exame físico, a radiografia de tó-
rax e a tomografia computadorizada de tórax, o médico
conclui que o risco de recorrência é pequeno e não estão
justificadas investigações adicionais, pois a paciente não
possui fatores de risco independentes para a recorrência.
Que fatores são esses? 

(A) Evidências radiográficas de bolhas subpleurais; bióti-
po longilíneo; história de tabagismo.

(B) Pneumopatia prévia, idade maior que 40 anos; histó-
ria de tabagismo.

(C) Evidências de bolhas à tomografia computadorizada
de tórax; idade acima dos 40 anos, biótipo brevilíneo.

(D) Sexo feminino;  história  de tabagismo; pneumopatia
prévia. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Uma mulher de 65 anos, com hipertensão arterial, insu-
ficiência  ventricular  esquerda  e  nefropatia  diabética,
desenvolveu tosse seca, persistente e intolerável na vi-
gência do tratamento com lisinopril.

Qual das seguintes intervenções tem a menor probabilida-
de de melhorar a tosse?

(A) Substituir o lisinopril por um antagonista dos recepto-
res de angiotensina II.

(B) Substituir o lisinopril pelo enalapril.

(C) Acrescentar a nifedipina.

(D) Acrescentar a indometacina. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vinte e oito indivíduos que trabalham em uma mercearia
local  desenvolveram mal-estar,  mialgia e cefaleia segui-
dos, em um ou dois dias, de febre e calafrios. Alguns tam-
bém apresentaram tosse  seca  e  dor  torácica  pleurítica;
outros apresentaram diarreia, dor abdominal ou vômitos.
Histórias detalhadas revelaram que todos os indivíduos fo-
ram expostos a produtos frescos que foram continuamen-
te umidificados por uma máquina ultrassônica de névoa.
Qual dos seguintes micro-organismos tem mais probabili-
dade de ter causado essa epidemia comunitária?

(A) Legionella pneumophila.

(B) Paracoccidioides brasiliensis.

(C) Aspergillus niger.

(D) Pseudomonas cepacia. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 56 anos, portador de DPOC
causada por tabagismo, é atendido no pronto-socorro com
dor torácica de forte intensidade. Ele é internado na unidade
coronariana para observação, e os seus sintomas melhoram
com a administração de nitratos. O pneumologista é chama-
do para consultar o paciente porque o cardiologista que o
atendeu quer iniciar um tratamento com betabloqueador an-
tes da alta hospitalar e está preocupado com os possíveis
efeitos na função pulmonar. O paciente já é acompanhado
por pneumologista. A espirometria prévia demonstrou VEF1
de 1,91L (58% do valor previsto) e capacidade vital de 3,4L
(72% do previsto), sem resposta significativa a broncodilata-
dor. O VEF1 medido durante a internação atual é de 1,8L.

O que deverá ser recomendado ao cardiologista?

(A) Não começar o tratamento com betabloqueador por
causa do risco de broncoespasmo.

(B) Começar o tratamento com betabloqueador mais car-
diosseletivo disponível. 

(C) Esperar até que um teste de broncoprovocação te-
nha sido realizado para determinar se o paciente tem
asma.

(D) Esperar até que um teste com corticosteroides tenha
sido completado, para estabelecer se o paciente tem
obstrução reversível de fluxo aéreo antes de come-
çar o uso de betabloqueador.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um quadro semelhante ao lúpus pode aparecer em indiví-
duo sem história prévia, após o uso de determinados fár-
macos. Dentre os critérios utilizados para auxílio do diag-
nóstico de lúpus induzido por drogas, inclui-se:

(A) presença de, no mínimo, três sintomas clínicos de lú-
pus  eritematoso  sistêmico,  associados  à  pesquisa
positiva de anticorpos anti-ENA.

(B) uso da medicação no período entre três semanas a
dois anos anteriores ao aparecimento dos sintomas
sugestivos de lúpus.

(C) lenta melhora do quadro clínico, após a descontinua-
ção da medicação, com necessidade de uso de corti-
coterapia sistêmica.

(D) presença  de  anticorpos  anti-DNA nativo,  de  dupla
hélice, em títulos iguais ou maiores que 1/640.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 32 anos queixa-se de cefaleia holocraniana, tontu-
ra, palpitação e perda de peso, de início há oito meses. Atual-
mente, apresenta parestesias nas mãos e visão embaçada.
Há uma semana, apresentou um episódio de síncope. Ao exa-
me físico, apresenta-se em regular estado geral, corada, eup-
néica. ACV: RCR, 2T, BNF, sem sopros. PA = 150/90 mmHg.
FC = 84 BPM. Diminuição do pulso radial à direita e diminui-
ção do pulso femoral à direita, quando comparados ao lado
esquerdo. Presença de sopro audível em carótida direita.

A principal hipótese diagnóstica para essa paciente é:

(A) arterite de células gigantes.

(B) granulomatose com poliangiíte.

(C) doença de Behçet.

(D) arterite de Takayasu.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 25 anos apresenta poliartralgia há duas semanas,
acompanhada de febre não aferida, alopecia, fraqueza e lin-
fadenopatia generalizada. Traz os seguintes resultados de
exames laboratoriais: hemograma: Hb = 11,0 g/dL, leucócitos
= 4.500/mm3 (diferencial normal), plaquetas = 180.000/mm3.
VHS = 64 mm. PCR = 12 mg/dl. FAN = padrão nuclear ponti-
lhado fino denso (1/160). Anti-DNA = negativo. VDRL = 1:16.
FTA-abs = positivo. C3 = 110 mg/dl. C4 = 25 mg/dl. EAS: leu-
cócitos = 30.000, hemácias = 15.000, cilindros hialinos. Uro-
cultura = negativa.

Considerando a principal hipótese diagnóstica para essa
paciente, a conduta terapêutica deve incluir:

(A) penicilina G benzatina,  2.400.000  UI,  IM,  em dose
única (1,2 milhão UI, em cada glúteo).

(B) prednisona, 1 mg/kg/dia,  em dose dividida,  durante
trinta dias.

(C) metotrexato, 15 mg/semana, por via IM ou SC, du-
rante quatro semanas.

(D) metilprednisolona, em pulsoterapia, 1 grama/dia, EV,
por três dias.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 22 anos queixa-se de dor na região lombar, asso-
ciada à rigidez matinal de três horas, que melhora com a mo-
vimentação, e irradia para os membros inferiores. Nega pares-
tesia das extremidades. Refere que o quadro se iniciou há um
ano e tem piorado progressivamente. Ao exame físico, apre-
senta  limitação  da  mobilidade  lombar,  nos  planos  anterior,
posterior e lateral. Teste de Schober = 11 cm. Redução da ex-
pansibilidade torácica.

De acordo com a doença de base, a mensuração de doen-
ça ativa é obtida por meio do parâmetro

(A) BASFI > 6.

(B) BASDAI > 4.

(C) BASFI < 3.

(D) BASDAI < 2.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A osteoporose é uma doença metabólica comumente vista
como um problema de saúde feminino. Entretanto, nos úl-
timos vinte anos, a osteoporose masculina tem sido reco-
nhecida como um problema de saúde pública. Com rela-
ção à osteoporose masculina, é sabido que:

(A) as  causas  mais  frequentes  de  doença  secundária
são sedentarismo, tabagismo e mieloma múltiplo.

(B) a base de dados de normalidade para homens bran-
cos, para todos os grupos étnicos, deve ser usada,
como referência, para determinação do T-score em
homens com idade > 70 anos. 

(C) o uso da reposição androgênica (testosterona) está
relacionado com a redução do risco de fraturas por
fragilidade óssea, no tratamento desta condição.

(D) o instrumento FRAX foi validado em uma população
brasileira de mulheres, e não pode ser usado para a
avaliação do risco absoluto de fratura em homens. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 35 anos com diagnóstico de artrite reumatoi-
de, em uso de metotrexato 20 mg/semana, há seis se-
manas, apresenta DAS 28 = 5,3. 

Nesse momento, a conduta é:

(A) manter o metotrexato e associar leflunomida.

(B) substituir o metotrexato por hidroxicloroquina.

(C) suspender o metotrexato e iniciar biológico anti-TNF.

(D) aumentar  a  dose  do  metotrexato,  até  melhora  do
DAS 28.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 45 a 47.

Mulher de 52 anos em consulta de rotina com ginecologista
apresenta queixa de nódulo em mama direita, duro e indo-
lor, há cerca de 90 dias. Ao exame clínico, nota-se nódulo
duro, com três centímetros de diâmetro, móvel, de limites
precisos, em quadrante superior externo da mama direita,
sem linfadenomegalia palpável em axila direita. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a conduta indicada para avaliação de doença ma-
mária, neste caso?

(A) Ressonância magnética das mamas. 

(B) Mamografia bilateral e ultrassonografia das mamas. 

(C) Punção por agulha fina do nódulo. 

(D) Exérese do nódulo. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na suspeita de malignidade do nódulo mamário, qual é o
melhor método para coleta de material biológico?

(A) Punção do nódulo com agulha fina. 

(B) Biópsia por agulha grossa. 

(C) Biópsia incisional. 

(D) Biópsia excisional. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a coleta do material, qual é a conduta indicada antes
de se programar o tratamento?

(A) Citologia oncótica. 

(B) Citologia oncótica e exame histopatológico. 

(C) Citologia oncótica e estudo imuno-histoquímico. 

(D) Exame histopatológico e estudo imuno-histoquímico.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 82 anos, assintomático,  apresentando au-
mento progressivo e lento do PSA, atingindo 4,2 ng/dl e
próstata de 32 g e nódulo prostático de 1,0 cm em lobo
direito à ultrassonografia  pélvica.  Apresenta ainda ICC
estágio C e DM controlada com hipoglicemiante oral e di-
eta. Foi submetido à biópsia transretal da próstata com
diagnóstico de adenocarcinoma Gleason 5. 

Qual é a melhor conduta para esse caso clínico?

(A) Prostatectomia radical suprapúbica. 

(B) Prostatectomia por videolaparoscopia. 

(C) Radioterapia externa. 

(D) Seguimento com vigilância ativa. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na abordagem dos pacientes com diagnóstico de adeno-
carcinoma de pulmão, a análise de mutações genéticas é
de grande importância para a definição do melhor trata-
mento com drogas-alvo. Quais são, então, os genes mais
relevantes?

(A) EGFR, ALK, ROS-1 e PDL-1. 

(B) KRAS, NRAS e BRAF. 

(C) EGFR, KRAS e NRAS. 

(D) EGFR, P53, ALK e PDL-1. 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista de incidência, mortalidade e prevalência
do câncer,

(A) quanto  maior  a  incidência  e  maior  a  mortalidade,
maior será a prevalência. 

(B) quanto  menor  a  incidência  e  maior  a  mortalidade,
maior será a prevalência. 

(C) quanto  maior  a  incidência  e  menor  a  mortalidade,
maior será a prevalência. 

(D) quanto menor a incidência e menor a mortalidade,
menor será a prevalência. 
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