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PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: NEFROLOGIA 

ESPECIALIDADE: Nefrologia (R3)  
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01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 



Residência Médica 2014                                                                 Nefrologia Pág. 2 de 10 

 

   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01. No diagnóstico diferencial entre a IRA pré-renal e a IRA intrínseca, é correto afirmar que: 

A) a relação ureia/creatinina plasmática elevada é específica para o diagnóstico de insuficiência renal 

aguda pré-renal. 

B) a presença de proteinúria superior a 1g/24h é inespecífica para o diagnóstico etiológico da 

insuficiência renal aguda. 

C) os índices diagnósticos mais sensíveis são a fração de excreção de sódio e a relação creatinina urinária / 

creatinina plasmática. 

D) a fração de excreção de sódio não tem valor em pacientes com uso prévio de diuréticos, com 

insuficiência cardíaca ou IRA por nefrotoxidade por contraste. 

 

02. Paciente, 47 anos, feminino, internada com queixa de hipertensão grave. Refere há vários anos presença 

de fenômeno de Raynaud. Ao exame físico apresentava-se emagrecida com edema palpebral (+/4+), 

eupneica, hidratada, afebril; PA: 200 x120 mmHg, FC: 80bpm. Apresentava ANA reagente padrão 

salpicado, anti DNA topoisomerase II reagente, creatinina de 1,5mg/dL e exame de urina com hemáceas 

traços e proteinúria ++/4. De acordo com as manifestações clínicas e os dados laboratoriais, qual o 

diagnóstico mais provável? 

A) Crioglobulinemia. 

B) Esclerose sistêmica. 

C) Hipertensão renovascular. 

D) Lupus eritematoso sistêmico. 

 

03. Paciente de 58 anos, feminino, diabética, procurou a emergência com queixa de dor lombar, mialgia 

generalizada, febre alta, calafrios. Encontrava-se taquicárdica, hipotensa, oligo-anúrica e com hematúria. 

Exames laboratoriais apresentavam PCR elevado, hemograma com leucocitose. Teve suspeita clínica de 

necrose de papila renal. Ao realizar um exame foi evidenciada uma imagem chamada “sinal do anel”. 

Qual exame revelou referida imagem? 

A) TC sem contraste. 

B) Raio X de abdome. 

C) Urografia excretora. 

D) Ultrassonografia renal. 

 

04. Em relação ao rim do paciente obeso, é correto afirmar que: 

A) a hipertensão arterial na obesidade não está relacionada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

B) as alterações glomerulares são caracterizadas por glomeruloesclerose segmentar e focal sem glomerulomegalia. 

C) a obesidade implica em alterações funcionais renais caracterizadas por diminuição da reabsorção 

tubular de sódio. 

D) níveis plasmáticos de leptina podem predispor a glomeruloesclerose pelo efeito de ativação de TGF-Beta 

intrarrenal. 

 

05. Paciente de 23 anos, fisicultor, refere uso de dieta hiperproteica e várias medicações para manter a 

musculatura. Esteve em consulta com queixa de fraqueza, dores articulares, cefaleia e elevação da 

pressão arterial, há um mês. Há 2 meses, a creatinina era de 1,0mg/dL. Chegou com exame de creatinina 

de 3,2mg/dL, Cálcio sérico de 14mg/dL, Hct 40%, Hb 14g/dl e calciúria de 620mg/24h. Ultrassonografia 

rins discretamente aumentados de volume e presença de liíase. 

Como você esperaria encontrar os exames abaixo para um provável diagnóstico? 

A) PTH baixo, fósforo elevado e vit D baixa.  

B) PTH elevado, fósforo baixo e vit D baixa. 

C) PTH baixo, fósforo normal e vit D elevada. 

D) PTH elevado, fósforo normal ou elevado e vit D elevada. 
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06. Paciente tem anemia falciforme, forma homozigótica, diagnosticada há 5 anos. Há 20 dias relata edema 

de MMII de caráter progressivo, acometendo também parede abdominal, face e com aumento do volume 

abdominal. Como fatores associados, houve elevação da pressão arterial (PA 150 /90mmHg) e proteinúria 

de 12,5 g/dia. Qual o diagnóstico mais provável na anemia falciforme? 

A) Nefropatia por IgA. 

B) Doença de lesões mínimas. 

C) Glomeruloesclerose segmentar e focal. 

D) Glomerulonefrite membranoproliferativa. 

 

07. Paciente hipertensa e diabética há 20 anos apresentando quadro gripal há duas semanas. Fez uso de 

paracetamol durante três dias. Há 04 dias apresentou febre, queda do estado geral, artralgia, mialgia, 

edema facial e “rash” cutâneo na região do tronco, não pruriginoso. Dois dias após estava oligoanúrica e 

dispneica. Procurou atendimento médico. Na admissão estava dispneica, hipertensa e edemaciada. Há 20 

dias a creatinina ambulatorial era 1,2mg/dL. Evoluiu anúrica nos dias seguintes e dependente de 

hemodiálise. Exames realizados na internação: Ureia: 190mg/dL, Creatinina:  6,0mg/dL, Sumário com 

hematúria +++/4 e proteinúria++/4, C3 baixo, FAN 1/160 pontilhado, anti-DNA negativo e proteinúria 

2,5g/dia. Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Crioglobulinemia. 

B) Nefrite lúpica e nefropatia diabética. 

C) Nefrite intersticial aguda e nefropatia diabética. 

D) Glomerulonefrite endocapilar aguda (GNDA) e nefropatia diabética. 

 

08. Homem de 82 anos relata que fez uso de AINES para infecção das vias aéreas há uma semana do exame 

de cateterismo cardíaco e evolui no 8° dia após o uso do contraste com elevação da creatinina. Ao exame 

físico, apresentava redução dos pulsos periféricos, livedo reticular, epigastralgia e diminuição do volume 

urinário. Exames laboratoriais ureia de 160 mg/dL e creatinina de 3,2 mg/dL. Exame de urina mostrava 

10 a 15 leucócitos por campo, 5 a 10 hemácias por campo e 1 cilindro hialino por campo. 

O diagnóstico mais provável é lesão renal aguda por: 

A) necrose tubular aguda. 

B) embolia por colesterol. 

C) nefrite intersticial aguda. 

D) dissecção da artéria renal. 

 

09. Paciente de 53 anos, em hemodiálise há 16 anos, candidato a transplante renal, vem evoluindo com PTH 

elevado (acima de 1600pg/mL), hipercalcemia (média dos últimos seis meses = 10,4mg/dL), hiperfosfatemia  

(média dos últimos seis meses 5,9mg/dL). Escore qualitativo de calcificação vascular (Adragão) de 4. 

Ausência de fraturas aos exames radiológicos e baixo risco cirúrgico. O ultrassom das paratireoides 

mostra duas entre quatro glândulas medindo mais de 1 cm no maior diâmetro.  

Qual a melhor conduta para esse paciente? 

A) Afastar intoxicação por alumínio e indicar paratireoidectomia. 
           

 

B) Indicar calcimiméticos mais calcitriol e baixar o cálcio do dialisato para 2,5mEq/L. 

C) Continuar com o tratamento clínico e aguardar a realização do transplante renal para observar a 

resolução do distúrbio mineral e ósseo. 

D) Administrar quelante de P não cálcico, baixar o cálcio do dialisato para 2,5 mEq/L e administrar 

análogos da vitamina D ou ativadores seletivos de receptor de vitamina D. 

 

10. Paciente de 58 anos, masculino, com diagnóstico de hanseníase virchowiana, forma reacional, em uso de 

rifampicina, dapsona e clofazimina há 3 meses. Há 2 meses resolveu parar as  medicações por crise de 

infecção respiratória. Há 1  mês, após consulta, voltou a fazer uso novamente das medicações. Há uma 

semana passou a referir febre, dor lombar, rash cutâneo, diminuição do volume urinário. Realizou 

exames de rotina que evidenciaram Ureia: 75mg/dL, Creatinina: 1,6mg/dL, Sumário de Urina com 

hematúria 2+, proteinúria 2+, leucocitúria 3+.   

Em relação ao caso clínico acima qual o diagnóstico mais adequado?  

A) Nefropatia por IgA. 

B) Nefrite Intersticial aguda. 

C) Glomerulonefrite endocapilar. 

D) Glomerulonefrite membranoproliferativa. 



Residência Médica 2014                                                                 Nefrologia Pág. 4 de 10 

 

11. Paciente masculino, 33 anos, com queixas de fraqueza, artrite, úlceras nos membros inferiores e presença 

de Fenômeno de Raynaud. Ao exame físico, apresentava edema de MMII, púrpura palpável e 

hipertensão arterial. Exames laboratoriais: Sumário de urina: proteinúria +3 e hematúria microscópica 

com acantócitos em 10%. Proteinúria de 3g/dia. Bioquímica: creatinina de 2,2mg/dL, VHS elevada, 

presença de crioglobulinas, hipocomplementemia com C4 mais consumido que C3 e enzimas hepáticas 

alteradas com sorologia positiva para vírus C.  

De acordo com o quadro acima, qual o principal diagnóstico na histologia renal? 

A) Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I. 

B) Glomerulonefrite mesangial proliferativa. 

C) Doença de depósito denso. 

D) Nefrite lúpica classe IV. 

 

12. Paciente de 50 anos, feminina, quadro de síndrome nefrótica há 5 meses e atualmente apresenta 

creatinina  de 2,5mg/dL e proteinúria de 4,5g/24hs. Os demais exames sorológicos foram negativos, 

exceto pela presença de cadeia monoclonal na urina. A biópsia renal na microscopia óptica revelou 

expansão segmentar da matriz mesangial, vermelho congo negativo e imunofluorescência com presença 

de IgG e C3 no mesângio e ao longo da paredes capilares. A microscopia eletrônica mostrou deposição 

de fibrilas com aspectos de microtúbulos, com diâmetro variando entre 30 e 70 nm, em paralelo, 

principalmente na região mesangial. 

Qual o diagnóstico mais provável de acordo com os achados da microscopia eletrônica? 

A) Glomerulonefrite fibrilar. 

B) Amiloidose em fase inicial. 

C) Glomerulonefrite imunotactóide. 

D) Glomeruloesclerose nodular (deposição monoclonal). 

 

13. Paciente, 56 anos, internada com dor no flanco bilateral, anemia, febre e insuficiência renal. Ultrassom 

renal evidenciou rins aumentados com presença de massa. Exame de urina com hematúria, leucocitúria e 

bacteriúria. Histopatológico da massa renal mostrou acúmulo de macrófagos contendo grumos 

bacterianos calcificados conhecidos como corpos de Michaelis-Gutmann. 

De acordo com os achados acima, qual o provável diagnóstico? 

A) Tuberculose renal. 

B) Necrose de papila.  

C) Malocoplaquia renal. 

D) Pielonefrite xantogranulomatosa. 

 

14. A menor mortalidade nos pacientes com lesão renal aguda na leptospirose está associada a: 

A) Diálise precoce e diária. 

B) Tratamento com antibiótico na fase imune. 

C) Pulsoterapia com corticóide nas hemorragias pulmonares. 

D) Correção das alterações hemodinâmicas com sobrecarga hídrica nos pacientes com a forma grave 

(íctero-hemorrágica). 

 

15. Paciente de 35 anos,  portador de HIV há 10 anos, em uso de zidovudina, lamivudina e tenofovir, 

desenvolveu quadro de edema, hipertensão e oligúria há 2 semanas. Procurou atendimento médico de 

emergência onde foram realizados: Hb 11,3g/dl, Ht 32,2%, leucócitos 2.500/mm
3
 (linfócitos 400/mm

3
), 

plaquetas 110.000/mm
3
, Ureia 120mg/dl, Creatinina 2,8mg/dl, Na

+
 135mEq/l, K

+
 5,4mEq/l, carga viral 

de 12.000 cópias/mm
3
, contagem de linfócitos CD4 180/mm

3
, exame de urina: pH 5,0, densidade 1005, 

Hb +, proteínas ++, leucócitos +, hemácias 5/cpo, leucócitos 10/cpo, proteinúria 2g/dia, FAN fracamente 

positivo e Anti-DNA-negativo. Realizou biópsia renal que mostrou na óptica hipercelularidade 

mesangial com expansão da matriz mesangial e na imunofluorescência depósitos mesangial, subepitelial 

e endotelial de IgG, IgM, IgA, C3 e C1q. Qual o diagóstico mais provável? 

A) Glomerulonefrite lúpica. 

B) Glomerulonefrite segmentar e focal.  

C) Glomerulonefrite membranoproliferativa.  

D) Glomerulonefrite proliferativa “lupus-like”.  
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16. Paciente de 17 anos, masculino, em tratamento psiquiátrico, chegou ao Pronto-Socorro com quadro de 

confusão mental, PA de 130/80mmHg, pulso de 92bpm. Exames laboratoriais mostraram ureia 67mg/dL, 

creatinina 1,7mg/dL, sódio 132mEq/L, potássio sérico 2,0mEq/L, cloro 60mEq/L, pH 7,52 bicarbonato 

46mEq/L e pCO2 52mmHg 

Qual o diagnóstico compatível com o quadro acima? 
 

A) Gastroenterite aguda. 

B) Bulimia nervosa. 

C) Intoxicação por methanol. 

D) Intoxicação por antidepressivos. 
 

17. Paciente 34 anos, masculino, faz uso de lítio devido a distúrbio bipolar, não sendo possível interromper o 

uso do lítio. Há um mês vem apresentando poliúria (6L/dia). Qual a conduta mais adequada? 

A) Administrar DdAVP. 

B) Administrar tiazídico. 

C) Reduzir ingesta hídrica. 

D) Aumentar ingesta hídrica.  
 

18. Paciente 33 anos, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, há 12 anos, comparece na Unidade Básica de 

Saúde da Família para consulta médica de rotina. Apresenta-se assintomática, estando em uso de insulina 

e AAS. Ao exame: Peso 60Kg, PA 115/70 mmHg, sem edema ou congestão. Exames laboratoriais: Glicemia de 

jejum 88 mg/dL, Hemoglobina glicada 6%, Uréia 35 mg/dL, Creatinina 0,6 mg/dL. Albuminuria 30mg/24h. 

Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.  

A) Com excreção urinária de 30mg/24h vai ocorrer declínio da TFG em média 12ml/min/ano. 

B) O diagnóstico da nefropatia diabética ocorre em 40% dos indivíduos com DM tipo I, antes de 10 anos 

de duração da diabetes. 

C) Deve ser prescrito um inibidor de ECA associado a um bloqueador do receptor da angiotensina II, 

para diminuir a progressão da queda da TFG. 

D) A chance desta paciente  progredir de microalbuminuria para macroalbuminuria é de 19%.  
 

19. Paciente, 39 anos, com Diabetes Mellitus tipo II, diagnosticado há cerca de 5 anos, em uso de captopril, 

sinvastatina e glibenclamida. Há 2 dias vem apresentando náuseas, vômitos e diarreia. Ao exame: 

160/95mmHg, FC 90bpm, FR 24irpm, T 37°C, mucosa oral seca, turgor diminuído. Exame laboratorial: 

Sangue: creatinina 1,0 mg/dL, ureia 67 mg/dL; Na
+ 
140 mEq/L, K

+
 6,0 mEq/L; Cloro 115mEq/L,  Glicemia 

106 mg/dL. Gasometria venosa pH 7,32, pCO2 34 mmHg, HCO3 19 mEql/L. Urina: UNa 40 mEq/L, UK 

10mEq/L, Cl 20mEq/L. Em relação ao quadro, assinale o diagnóstico mais provável. 
 

A) Acidose tubular renal tipo I. 

B) Acidose tubular renal tipo II. 

C) Acidose tubular renal tipo IV. 

D) Acidose metabólica provocada pela diarreia. 
 

20. Uma criança de 9 anos foi atendida com história de infecção urinária de repetição, tendo 4 episódios no 

último ano.  O exame complementar mais indicado para avaliação de lesões parenquimatosas e cicatrizes 

renais, neste caso, é: 

A) TC multislice renal. 

B) Urografia excretora. 

C) Cintilografia com DTPA.                                                  

D) Cintilografia renal com DMSA. 
 

21. Paciente, 37 anos, com história de hipertensão em uso de diurético e bloqueador de canais de cálcio.  Há 

3 dias  com cãibra e formigamento nas mãos. Exames mostram: Gasometria arterial: pH 7,55; PaCO2 45 

mmHg; HCO3 32 mM/L;  BE +5,8. Na130 mEq/L, K 3,2mEq/L, Ca total 10 mg/dL, Urina: Na 40mEq/L, 

Cl 13mEq/L, K 40mEq/L. Assinale o distúrbio metabólico ácido-básico mais provável. 

A) Alcalose metabólica cloro sensível. 

B) Alcalose metabólica cloro resistente. 

C) Alcalose cloro sensível e acidose respiratória. 

D) Alcalose cloro resistente e acidose metabólica. 
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22. Paciente, 38 anos, trazido ao serviço de urgência após ter sido encontrado desacordado por um colega de 

trabalho. Encontrava-se em coma e com respiração profunda e ligeiramente acelerada. Exame físico sem 

outras alterações clinicamente significantes. Exames colhidos na admissão revelavam Creatinina 0,8 

mg/dl; Ureia 40mg/dl; Na
+
 142 mEq/l; K

+
  5,2mEq/l; Cl 101mEq/L; pH 7,33; HCO3 15 mEq/l; pCO2 28 

mmHg; Osmolaridade medida 314 mosm/kg.  

A melhor hipótese diagnóstica para o caso acima é: 

A) Choque Séptico. 

B) Cetoacidose diabética. 

C) Intoxicação exógena por etilenoglicol. 

D) Intoxicação exógena por ácido-acetil-salicílico. 

 

23. Sobre a glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE), assinale a afirmativa correta. 

A) O prognóstico é mais grave em adolescentes, que evoluem mais com azotemia e proteinúria na faixa 

nefrótica. 

B) A glomerulonefrite pós-estreptocócica recorrente é rara, apesar de infecções estreptocócicas repetidas. 

C) A glomerulonefrite pós-estreptocócica manifesta-se 2-6 semanas após o quadro de faringite e 1-3 

semanas após quadro de impetigo. 

D) Os casos de GNPE subclínicos são infrequentes e caracterizam-se por hematúria microscópica e 

baixos níveis de complemento C3. 

 

24. Em relação à  nefropatia por IgA podemos afirmar que: 

A) Pode apresentar complemento baixo em 40% dos pacientes. 

B) Proteinúria nefrótica está presente em apenas 1 a 4% dos pacientes.  

C) Presença de hematuria macroscópica é indicador de mau prognóstico. 

D) Presença de depósitos mesangiais constituídos por IgA poliméricas com subclasse predominante IgA1 

na imunofluorescência. 

 

25. Paciente, 42 anos, assintomática, comparece em consulta com mais de 3  exames de urina que sempre 

mostram  pH de 5,0, hematúria e leucocitúria sem bacteriúria. Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Pielonefrite crônica. 

B) Tuberculose vias urinárias. 

C) Nefrite intersticial crônica. 

D) Cistite inespecífica crônica. 

 

26. Paciente masculino, 48 anos, fez tratamento dialítico durante 3 anos, sendo a sua doença renal primária 

uma glomerulopatia membranosa. Foi submetido à transplante renal há 4 anos e, recentemente, passou a 

evoluir com proteinúria nefrótica e aumento da creatinina. Uma biópsia renal revelou 10 glomérulos, 2 

artérias, glomérulos com espessamento de alças capilares, duplo contorno na coloração pela prata e C4d 

positivo nos capilares peritubulares. O diagnóstico mais provável é: 

A) rejeição crônica ativa mediada por anticorpos. 

B) glomerulonefrite membranoproliferativa de novo. 

C) glomerulopatia membranosa recorrente. 

D) rejeição humoral aguda. 

 

27. Paciente do sexo feminino, transplante renal há 1 ano. Imunossupressão de manutenção: tacrolimus, 

micofenolato mofetil e prednisona. Evoluiu no último mês com aumento da creatinina e hematúria 

microscópica no sumário de urina. Realizada biópsia renal com o seguinte resultado: acentuado infiltrado 

inflamatório linfomononuclear difuso e focos de necrose tubular aguda. Alguns túbulos com núcleos 

aumentados e hipercromáticos. Vasos e glomérulos normais. Imunohistoquímica com SV40 positivo em 

células epiteliais tubulares e C4d negativo. A conduta mais adequada é: 

A) iniciar ganciclovir. 

B) iniciar ciprofloxacin. 

C) reduzir a imunossupressão. 

D) iniciar imunoglobulina endovenosa. 
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28. Paciente 28 anos, masculino, doença renal primária glomeruloesclerose segmentar e focal, sendo 

submetido a transplante renal com doador falecido há 12 meses. Vem evoluindo com HAS de difícil controle 

há 2 meses, em uso atual de 3 anti-hipertensivos e elevação discreta da creatinina de 1,0 para 1,2 mg/dl, além 

de edema de membros inferiores, sem outras anormalidades. Com base nos dados clínicos, que exame 

estaria indicado, neste momento, e qual a principal hipótese? 

A) Ultrassom do enxerto renal; nefropatia crônica do enxerto. 

B) Doppler do enxerto renal; estenose de artéria renal. 

C) Biópsia renal cirúrgica; rejeição aguda celular. 

D) Biópsia renal percutânea; recidiva de GESF. 
 

29. Paciente do sexo masculino, 44 anos, hipersensibilizado (PRA por Luminex pré-transplante: classe I: 

57% e classe II: e 80%), foi submetido a transplante renal há 2 meses com doador falecido, crossmatch 

por citotoxicidade negativo contra linfócitos T e B, ausência de anticorpos reativos contra doador (DSA 

negativo). Indução com timoglobulina e imunossupressão com prednisona, tacrolimus e micofenolato 

mofetil. Evoluiu com função imediata do enxerto e saiu de alta com 10 dias, creatinina = 1,3 mg/dl. Com 

20 dias retorna à unidade com elevação de creatinina para 1,8 mg/dl. Nível de tacrolimus = 10 ng/ml. 

Uma biópsia renal foi realizada com o seguinte laudo: 15 glomérulos, 3 artérias. Necrose tubular aguda. 

Ausência de infiltrado inflamatório intersticial, tubulite ou vasculite. Pericapilarite de neutrófilos nos 

capilares peritubulares. C4d positivo difuso. Aguarda resultado de novo PRA, por Luminex, solicitado.  

O tratamento mais indicado com esse resultado de biópsia é: 

A) Plasmaferese + imunoglobulina humana endovenosa. 

B) Pulsoterapia com metilprednisolona 1 g, 3 dias. 

C) Redução da dose do inibidor de calcineurina. 

D) Timoglobulina 1mg/kg/dia por 10 dias.  
 

30. Paciente, 65 anos, hipertensa, transplantada renal há 11 meses. Desenvolveu Diabetes Mellitus pós-transplante 

renal. Em uso de anlodipina, metformin, tacrolimus e micofenolato mofetil. No 5º mês de transplante, 

apresentou quadro de pielonefrite aguda, sendo internada e realizado tratamento com ciprofloxacin 

endovenoso 14 dias. Um mês após, teve novo episódio de ITU sintomática, desta vez sendo tratada com 

piperacilina-Tazobactam 14 dias. Novo episódio de ITU sintomática após 2 meses, sendo necessário uso de 

antibióticos parenterais. Ultrassom do enxerto com leve dilatação pielocalicial, com resíduo pós-miccional 

normal. Após os 3 episódios de ITU, a creatinina estava em torno de 2,3 mg/dl. Qual a conduta neste momento? 

A) Fazer profilaxia com macrodantina e seguir com urinoculturas mensais. 

B) Solicitar estudo urodinâmico para confirmar a bexiga neurogênica. 

C) Solicitar urografia excretora para esclarecer a dilatação pielocalicial. 

D) Solicitar uretrocistografia miccional para avaliar refluxo vesicoureteral. 
 

31. Paciente, 33 anos, transplantado renal há 3 meses, com doador vivo relacionado. Faz uso de ciclosporina, 

prednisona e micofenolato. No pós-transplante, apresenta os seguintes exames: Creatinina = 0,8 mg/dl; 

Na
+
 = 140 mEq/l, K

+
 = 6,5 mEq/l, Cloro = 113 mEq/l (VR: 96-107), Sumário de urina: ph = 5,0, glicose 

negativo, proteína negativo, Hemoglobina negativo; Gasometria arterial: pH = 7,2, HCO3
-
 = 16 mEq/l, 

pCO2 = 32mmHg. Anion gap urinário positivo. O diagnóstico mais provável é acidose tubular: 

A) distal tipo 1. 

B) proximal tipo 2. 

C) distal tipo 4. 

D) proximal e distal. 
 

32. Paciente, 19 anos, sexo masculino, 1º transplante com doador falecido. Imunossupressão: indução com 

timoglobulina, manutenção com prednisona, tacrolimus e micofenolato mofetil. Creatinina basal = 1,2 mg/dl.  

Aos 5 meses pós-transplante passou a evoluir com anemia progressiva e sintomática, chegando a 

apresentar Hct = 18% Hb = 5,7 g/dl, com leucócitos e plaquetas normais. Na investigação da anemia, 

observou-se: Volume corpuscular médio = 80 (80-100), Ferro sérico: 140 (55-150), Saturação de 

transferrina: 50% (20-50%) e Ferritina: 300 (25-160). Reticulócitos = 0,1%. Ausência de esquizócitos no 

esfregaço periférico, Coombs direto e indireto negativos, bilirrubinas normais. O próximo exame a ser 

realizado para esclarecimento diagnóstico é: 

A) mielograma. 

B) PCR para parvovírus. 

C) PCR para citomegalovírus. 

D) dosagem de ácido fólico e vitamina B12. 
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33. Paciente do sexo feminino, 28 anos, transplante renal há 3 meses com doador vivo relacionado. 

Creatinina = 1,0 mg/dl. Em uso de micofenolato, prednisona e ciclosporina. Durante a consulta 

ambulatorial de rotina, a paciente questiona se poderá engravidar e em que tempo pós-transplante, e qual 

método contraceptivo a adotar para evitar a gravidez. O que deve ser orientado a esta paciente? 

A) Quando ela desejar engravidar, a imunossupressão deve ser trocada para azatioprina, tacrolimus e 

prednisona. 

B) A gravidez deve ser planejada, os riscos e benefícios discutidos e deve ser adiada até pelo menos 6 

meses de transplante. 

C) Os métodos contraceptivos ideais no transplante renal são o uso de preservativo ou o dispositivo 

intrauterino (DIU). 

D) Os contraceptivos orais têm riscos de tromboembolismo ou piora da HAS, mas podem ser usadas 

baixas doses de estrógenos/progesterona. 

 
34. A hipertensão arterial é um fator de risco cardiovascular pós-transplante. O alvo de controle da HAS, 

segundo as diretrizes do KDOQI, deve ser menor do que: 

A) 120/70 mmHg 

B) 125/75 mmHg 

C) 130/80 mmHg 

D) 140/90 mmHg 

 
35. Paciente feminina, 33 anos, transplante renal há 15 meses, em consulta de rotina questiona seu médico 

sobre vacinação pós-transplante. Entre as vacinas, qual está contraindicada nesta paciente? 

A) Influenza A e B. 

B) Varicela Zoster. 

C) Hepatite B. 

D) Tétano. 

 
36. Paciente masculino, 40 anos, doença de base Nefropatia por IgA e transplante renal há 10 anos. Em uso 

de prednisona, azatioprina e ciclosporina. Creatinina atual = 2,0 mg/dl. Há 15 dias vem com dor intensa e 

leve hiperemia no 1º pododáctilo direito. Exames realizados para investigação não revelaram 

anormalidades, exceto ácido úrico de 10 mg/dl. A conduta imediata deve ser prescrever: 

A) colchicina. 

B) alopurinol. 

C) colchicina e alopurinol. 

D) anti-inflamatório não hormonal (AINES).  

 
37. Paciente, 60 anos, transplante renal há 9 meses, hipertensa, obesa e sedentária. Em uso de prednisona, 

micofenolato mofetil, tacrolimus, losartan, anlodipina. Creatinina = 1,3 mg/dl. Exames de rotina revelam 

Colesterol = 210 mg/dl, Triglicerídeos = 260 mg/dl, HDL = 70 mg/dl. A conduta em relação é 

dislipidemia deve ser: 

A) Modificação do estilo de vida + fibrato. 

B) Modificação do estilo de vida, exclusivamente.  

C) Modificação do estilo de vida + estatina. 

D) Modificação do estilo de vida + ácido nicotínico. 

 
38. Considerando-se a resposta imune após o transplante renal, é correto afirmar em relação à via direta do 

aloreconhecimento: 

A) corresponde ao modelo de reconhecimento antigênico normal do sistema imune. 

B) sua contribuição aumenta com o tempo, sendo fundamental também na rejeição crônica do enxerto. 

C) os antígenos são apresentados ao linfócito T pelas células apresentadoras de antígeno (APCs) do receptor. 

D) é a via dominante envolvida na resposta alo-imune precoce e de maior importância na rejeição aguda. 
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39. Considerando-se a avaliação imunológica pré-transplante, assinale a alternativa correta.  

A) A tipagem de moléculas HLA classe II requer o uso de linfócitos T e para moléculas HLA classe I 

requer o uso de linfócitos B. 

B) A prova cruzada contra linfócitos T permite excluir a participação de anticorpos dirigidos contra 

antígenos HLA da classe II.   

C) A técnica de adição de antiglobulina humana aumenta a sensibilidade da prova cruzada, permitindo 

detectar níveis muito baixos de anticorpos antidoador.  

D) O tratamento do soro do receptor com DTT, que inativa anticorpos IgG, permite definir se prova 

cruzada positiva é secundária a anticorpos Anti-HLA ou autoanticorpos. 

 

40. Paciente, 40 anos, internado com quadro de vômitos repetidos de etiologia a esclarecer. Nega diarreia 

ou febre. Evoluiu com fraqueza muscular, câibras e desidratação. Os exames laboratoriais revelaram: 

K
+
 = 2,5 mEq/l, Na

+
 = 145 mEq/l, pH = 7,47  e HCO3

-
 = 33.  

A hipocalemia do paciente deve-se principalmente à: 

A) perda renal de potássio devido alcalose e hiperaldosteronismo. 

B) redistribuição do K
+
 para o intracelular devido alcalose metabólica. 

C) ausência de ingestão de potássio devido vômitos repetidos. 

D) perda de potássio pelos vômitos. 

 

41. Paciente do sexo feminino, 50 anos, transplante renal há 3 anos. Em uso de tacrolimus, prednisona e 

micofenolato. Em avaliação de rotina por ultrassonografia, detectado nódulo sólido no rim nativo D. Fez 

tomografia de abdome e foi encaminhada à nefrectomia D com suspeita de neoplasia renal, a qual foi 

confirmada em exame histopatológico. Em termos de imunossupressão, que conduta deve ser adotada? 

A) Suspender os imunossupressores. 

B) Suspender o micofenolato e iniciar o inibidor da mTOR. 

C) Minimizar as doses dos imunossupressores atualmente utilizados. 

D) Suspender o inibidor de calcineurina e iniciar inibidor da mTOR.  

 

42. Paciente, do sexo masculino 19 anos, portador de pielonefrite crônica e estenose de junção pieloureteral. 

Em consulta com nefrologista, queixou-se de sintomas de parestesias nos pés e pernas. Avaliação 

especializada revelou tratar-se de neuropatia periférica sensitiva e motora distal. Exame físico: Sem edemas 

ou sinais de congestão sistêmica. PA = 160/110 mmHg.  Exames laboratoriais na ocasião: TFG estimada 

(CKD-EPI): 16 ml/min/1,73 m
2
; Ureia: 90 mg/dl, Creatinina: 4,8 mg/dl, K

+
= 4,2 mEq/L, Fosforo: 6,5 mg/dl, 

Cálcio = 8,8 mg/dl. Diurese das 24 horas 2.200 ml. Qual a conduta indicada para este paciente?  

A) Iniciar tratamento dialítico imediatamente. 

B) Controlar da hipertensão, dieta hipoproteica e gabapentina. 

C) Iniciar quelante de fósforo, inibidor da ECA e avaliar PTH. 

D) Submeter à confecção de fístula arteriovenosa, controle da hipertensão e complexo B.  

 

43. Paciente do sexo feminino, 55 anos, portadora de doença renal policística. Foi submetida à confecção de FAV 

há 3 meses e está na iminência de iniciar tratamento dialítico (Clearance de creatinina: 10 ml/min/1,73m
2
). 

Em relação ao seu acesso vascular, assinale a orientação correta. 

A) Curativos circunferenciais compressivos podem ser usados de rotina para facilitar a hemostasia pós-retirada 

das agulhas. 

B) A distância entre as agulhas arterial e venosa deve ser no mínimo de 5 cm para evitar a recirculação. 

C) A colocação da agulha arterial deve ser feita a, no mínimo, 5 cm da anastomose vascular, para prevenção 

de acidentes. 

D) As agulhas de punção devem ser rodiziadas em toda a extensão do acesso, devendo ser evitada a 

técnica de punção em botão.  
 

44. Paciente do sexo feminino, 28 anos, está iniciando diálise devido glomerulonefrite crônica. Deseja ser 

orientada sobre o esquema de vacinação para hepatite B. Assinale a orientação que está correta. 

A) As vacinas devem ser aplicadas na região glútea para melhor resultado. 

B) A paciente deve receber 3 doses dobradas da vacina com  0, 1 e 6 meses. 

C) O percentual de vacinação com sucesso em diálise é em torno de 80-90%. 

D) A vacinação intradérmica pode ser considerada em pacientes com hipoalbuminemia. 
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45. Paciente de 48 anos, internada na UTI com quadro de obstrução intestinal alta. Encontra-se em aspiração 

nasogástrica contínua e evoluiu com insuficiência renal aguda oligoanúrica. Está em regime de diálise diária. 

Seus exames revelam: Creatinina = 2,3 mg/dl, K+ = 3,0 mEq/l, pH = 7,48,  HC03
-
 = 30 mEq/l.  

Nesse caso, sabendo que você dispõe de uma máquina de diálise em que a razão água: concentrado pode 

ser alterada, a melhor solução a ser utilizada tem a concentração de bicarbonato de: 

A) 25 mEq/l 

B) 30 mEq/l 

C) 32 mEq/l 

D) 35 mEq/l 
 

46. Paciente do sexo feminino, 60 anos, diabética em uso de insulina, transplante renal há 3 meses. 

Evoluindo com disúria e polaciúria há cerca de 10 dias, sem febre. Urinocultura revelou o crescimento 

de Candida albicans. Um ultrassom foi realizado e não havia anormalidades estruturais dos rins nativos 

ou do enxerto renal. A conduta correta é iniciar: 

A) voriconazol 10 dias. 

B) fluconazol 10-14 dias. 

C) anfotericina endovenosa 7-10 dias. 

D) anfotericina em irrigação vesical 7 dias. 
 

47. Paciente do sexo feminino, 22 anos, no curso da 14ª semana da gestação. Nesta ocasião, fez a primeira 

consulta pré-natal sendo detectado PA = 120/80 mmHg e sumário de urina com proteína ++. Solicitado 

PTN de 24 horas = 800 mg/24 horas e creatinina = 1,2 mg/dl. Com 32 semanas, PA = 140/90 mmHg, 

PTN de 24 horas = 850 mg/24 horas, creatinina = 1,3 mg/dl e ácido úrico = 4,0 mg/dl. O diagnóstico 

mais provável nessa paciente é: 

A) HAS pré-existente em paciente com doença renal prévia à gravidez. 

B) HAS devido pré-eclampsia em paciente com doença renal prévia à gravidez. 

C) HAS gestacional em paciente com doença renal prévia à gravidez. 

D) HAS pré-existente com pré-eclâmpsia superimposta. 
 

48. Paciente do sexo feminino, 58 anos, diabética, em hemodiálise há 6 meses. Apresenta complicações em 

hemodiálise, como hipotensão intradialítica, dificuldade de alcançar o peso seco e dificuldades com o 

acesso vascular. Foi recomendado, por seu nefrologista, a troca de modalidade terapêutica para diálise 

peritoneal (DP). Que orientação sobre as alterações metabólicas da DP é verdadeira? 

A) A perda de proteínas em DP é maior do que em hemodiálise, e a principal proteína perdida é a IgG, 

seguido da albumina.  

B) Cerca de 60-80% da glicose do dialisado é absorvida a cada troca, podendo dificultar o controle do 

diabetes e resultar em ganho de peso. 

C) A anormalidade eletrolítica mais frequente na DP é a hipocalcemia, podendo ser tratada com a 

liberação da dieta do paciente e reposição de cálcio oral. 

D) A DP associa-se com um perfil lipídico menos aterogênico do que a hemodiálise, com aumento 

predominante do LDL-colesterol em relação aos triglicerídeos. 
 

49. Paciente do sexo feminino, 25 anos, 60 kg, teve um diagnóstico recente de nefrolitíase bilateral por ocasião 

de quadro de cólica renal. Na investigação laboratorial, foi detectado: Citrato urinário = 80 mg/24 horas 

(VR > 320), Cálcio urinário = 280 mg/24 horas, Sumário de urina com pH = 7, hemácias 5/campo, 

ausência de bactérias. Gasometria arterial com acidose metabólica discreta.  

A etiologia mais provável do cálculo renal da paciente é: 

A) Cistina. 

B) Ácido úrico. 

C) Fosfato de cálcio. 

D) Oxalato de cálcio. 
 

50. Paciente do sexo masculino, 28 anos, atleta, em diálise há 9 meses. Apresenta dificuldade do controle do 

fósforo sérico com o esquema de diálise de 4 horas 3 x semana, sempre com níveis acima de 7 mg/dl. Vem em 

uso de quelante de fósforo. Qual a medida mais eficaz para controle da hiperfosfatemia deste paciente? 

A) Prescrever diálise noturna 6 x semana.  

B) Prescrever diálise diária de curta duração 6 x semana. 

C) Aumentar o tempo de diálise para 5 horas 3 x semana. 

D) Iniciar restrição de fósforo para 800 mg/dia e sevelamer em altas doses. 


