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PROVA: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA
QUESTÃO 05
SITUAÇÃO: Recurso Improcedente
RECURSO:
O candidato recorrente afirma que a questão apresenta duas alternativas incorretas, (C) e
(E). Alega que “pela referencia, não é recomendado usar aspirina e clopidogrel. A recomendação
seria AAS OU clopidogrel. De preferência AAS, mas se alguma contra - indicação, usar outro antiagregante, entre eles, clopidogrel”.
JUSTIFICATIVA:
No caso em questão, segundo a IWFDF Guidance 2015-2016 “é considerado grau de
evidência forte o tratamento agressivo das covariantes cardiovasculares: tabagismo, hipertensão
arterial, dislipidemia (prescrição de estatina), baixa dose de aspirina e clopidogrel”. A assertiva da
prova não afirma que todas as medicações e covariantes têm que pertencer ao mesmo paciente e
que TODAS as medidas citadas na frase sejam aplicadas ao mesmo. Ou seja, se o paciente tem
dislipidemia deverá usar estatina, mas se ele não é dislipêmico, não se aplica. Se não é
hipertenso, não precisará ser tratado para hipertensão, se for, deverá ser tratado. Se não é
tabagista não precisar parar de fumar. Se for alérgico à aspirina, usará clopidogrel, se não é
alérgico usará AAS. A assertiva não afirma que TODAS as medidas deverão ser aplicadas sem
fundamentação no quadro clínico do paciente, a menos que ele os apresente. Assim sendo, a
assertiva Não sinaliza que a aspirina deverá ser usada associada com o clopidogrel.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Bakker K , Apelqvist J,Lipsky BA et al.The 2015IWGDF Guidance on prevention and
management of foot problems in diabetes : development of an evidence-based global
concensus. Diabetes Metab Res. Rev. 2016; 36( suppl ) 2-6.

QUESTÃO 10
SITUAÇÃO: Recurso Procedente
RECURSO:
O candidato recorrente alega que segundo o uptodate e outras referências, a lesão
glomerular mais encontrada no LES é a glomerulonefrite difusa (classe IV), correspondendo à
alternativa (D).
JUSTIFICATIVA:
No LES a lesão renal mais comum é a classe IV, proliferativo difusa, assim a alternativa (D)
é a correta. O recurso é procedente.
A resposta do gabarito deve ser alterada para ALTERNATIVA (D).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BOMBACK, Andrew S.; APPEL, Gerald B. Diagnosis and classification of renal disease in
systemic lupus erythematosus. Updated. Disponível em https://www.uptodate.com/contents/diagnosisand-classification-of-renal-disease-in-systemic-lupus-erythematosus#references. Acesso em 20/12/2017

QUESTÃO 37
SITUAÇÃO: Recurso Procedente.
RECURSO:
O candidato recorrente alega que “pela referencia, não é recomendado usar aspirina e
clopidogrel. A recomendação seria AAS OU clopidogrel. De preferencia AAS, mas se alguma
contra - indicação, usar outro anti-agregante, entre eles, clopidogrel.” Argumenta que a questão
encontra-se repetida.
JUSTIFICATIVA:
Revendo a prova, observa-se que duas questões apresentam similaridade. O recurso é
procedente.
A banca se manifesta pela ANULAÇÃO da questão.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BAKKER K , APELQVIST J,Lipsky BA et al.The 2015IWGDF Guidance on prevention and
management of foot problems in diabetes : development of an evidence-based global
concensus. Diabetes Metab Res. Rev. 2016; 36( suppl ) 2-6.

