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Transplante de Coração 
(Cardiologia) 
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Paciente do sexo masculino, 45 anos, miocardiopatia 
chagásica. Admitido no pronto socorro com queixa de 
dispneia em repouso, ortopneia, dispneia paroxística 
noturna, sonolência, empachamento. PA 70 x 50 mmHg, 
P 60. Pulmões limpos. Estase jugular a 90 graus, 
hepatomegalia dolorosa, ascite moderada, edema de 
membros inferiores, tempo de enchimento capilar 
lentificado.  Em uso de carvedilol 50 mg/dia, enalapril 
20 mg /dia, furosemida 40 mg 2x/dia, espironolactona 
25 mg/dia. Ureia 130. Creatinina 2,8. Qual a melhor 
estratégia terapêutica? 
 
(A) Prova de volume deve ser iniciada de forma agressiva. 
(B) O uso de milrinone ou levosimendan deve ser 

considerado por não apresentar impacto na pressão 
arterial e melhorar o inotropismo. 

(C) Vasopressor em dose elevada é fundamental para 
manutenção da pressão arterial e permitir a 
manutenção do betabloqueador. 

(D) Dobutamina deve ser iniciada e o betabloqueador ser 
suspenso ou, pelo menos, reduzido de forma 
expressiva. 
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Paciente masculino, 60 anos, IAM anterior extenso há 3 
dias, submetido à reperfusão tardia, estertores 
pulmonares discretos, pressão arterial sistólica 86 mmHg, 
frequência cardíaca 104 bpm, lactato normal. Evoluiu com 
mal-estar, palidez cutânea, extremidades frias e 
necessidade de inotrópico intravenoso e vasopressores. 
Medidas hemodinâmicas revelaram IC 2,0 L/min/m2 PCP 
18 mmHg. Após implante de balão intra-aórtico, 
apresentou melhora hemodinâmica permitindo desmame 
de vasopressor. Baseado na nova classificação de choque 
cardiogênico da Society for Cardiovascular Angiography 
and Interventions (SCAI), podemos afirmar sobre esse 
caso: 
 
(A) A presença de lactato normal na fase inicial de 

apresentação afasta a possibilidade de diagnóstico de 
choque cardiogênico.  

(B) O uso de cateter de artéria pulmonar está indicado 
apenas para avaliação para transplante cardíaco e não 
tem impacto em desfechos clínicos no paciente em 
choque cardiogênico. 

(C) O diagnóstico de choque cardiogênico deveria ter sido 
considerado desde o início do quadro mesmo com 
lactato normal (estágio B). 

(D) O paciente pode ser classificado como estágio D do 
choque cardiogênico e medidas de suporte 
circulatório não teriam mais impacto prognóstico. 
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Mulher de 42 anos, com antecedente de hipertensão 
arterial primária em uso de losartana 25 mg/dia, recebe o 
diagnóstico de adenocarcinoma ductal de mama 
localmente avançado em mama esquerda 
(comprometimento de linfonodo). Ao passar com 
oncologista, o mesmo indica a realização de mastectomia 
esquerda, seguida de quimioterapia com antraciclina 
(doxorrubicina 300 mg/m2) e de paclitaxel e radioterapia 
após quimioterapia. Sobre esse caso, é correto afirmar: 
 
(A) Essa paciente não necessita de monitorização 

cardiológica durante a quimioterapia, pois é jovem e 
receberá baixas doses de antraciclinas. 

(B) Essa paciente tem indicação de iniciar candesartan e 
carvedilol como prevenção primária antes do início da 
quimioterapia pelo alto risco de cardiotoxicidade. 

(C) Após o término da quimioterapia, se a paciente não 
desenvolveu cardiotoxicidade, a mesma está livre de 
eventos cardíacos por toda vida. 

(D) Se a paciente apresentar algum grau de disfunção 
ventricular o tratamento para IC, deve ser iniciado o 
mais rapidamente possível. 

 
 

04 
 
Paciente de 52 anos, sexo masculino, 1,68 m de altura e 
64 kg, com miocardiopatia isquêmica e cirurgia de 
revascularização miocárdica há 5 anos. Internado há 2 
meses por descompensação da insuficiência cardíaca e 
necessidade de uso de inotrópico. Incluído em fila de 
transplante cardíaco durante internação. Tipo 
sanguíneo B, painel imunológico sem anticorpos. 
Submetido a transplante cardíaco ortotópico, com doador 
de 45 anos, sexo feminino, tipo sanguíneo O, 1,60 m de 
altura e 75 kg, morte encefálica por hemorragia 
subaracnóidea. Exames do doador: ecocardiograma 
normal, creatinina de 1,2mg/dL, sódio sérico de 
172meq/L. O tempo de isquemia do órgão foi de 4 horas 
e 20 minutos. No pós-operatório imediato, o paciente 
apresentou instabilidade hemodinâmica com necessidade 
de suporte com dose elevada de inotrópico e passagem 
de balão intraaórtico. Ecocardiograma com FEVE 35% e 
disfunção moderada de ventrículo direito. Crossmatch 
prospectivo negativo. Sobre esse caso, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A principal hipótese diagnóstica é disfunção primária 

do enxerto, devendo ser classificada como grave pelo 
grau de disfunção e necessidade de suporte com balão 
intraaórtico.  
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(B) Deve ser iniciado pulso de corticoide, timoglobulina, 

plasmaférese e imunoglobulina para tratamento de 
rejeição hiperaguda. 

(C) A principal hipótese é de rejeição aguda, devendo ser 
realizado biópsia endomiocárdica de urgência e 
iniciado pulso com corticoide e timoglobulina. 

(D) São fatores de risco para o quadro atual: 
hipernatremia (doador), reoperação (receptor) e 
tempo de isquemia prolongado. 
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Na insuficiência cardíaca avançada, assinale a alternativa 
correta sobre fragilidade: 
 
(A) A fragilidade é um estado de vulnerabilidade e está 

mais associado à idade biológica do que à cronológica, 
no entanto, não está associada ao aumento da 
mortalidade em pacientes com doença cardiovascular. 

(B) A avaliação de fragilidade não deve ser considerada 
em todo candidato ao transplante, pois ainda não é 
bem estabelecida na avaliação prognóstica da 
sobrevida após o transplante. 

(C) Perda de peso acima de 5 kg no último ano, não 
intencional, é considerado um critério de fragilidade 
pelos critérios de FRIED. 

(D) Na avaliação de fragilidade, utilizando os critérios de 
FRIED, um dos critérios é a lentidão da marcha que foi 
medida pelo tempo gasto para percorrer a distância de 
4,3 m, em velocidade confortável, ajustada para sexo, 
altura e peso. 
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Em avaliação hemodinâmica de paciente com IC 
avançada, temos os seguintes dados: átrio direito 
16 mmHg / pressão arterial pulmonar 65 x 33 (45) mmHg / 
PCP 29 mmHg / dc 4 L/min / IC 1,6 L/min/m2. Baseado 
nesses dados, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O gradiente transpulmonar é de 4 mmHg. 
(B) O gradiente diastólico é de 16 mmHg. 
(C) A resistência vascular pulmonar é de 4 unidades wood. 
(D) O índice de pulsatilidade da artéria pulmonar (PAPI) é 

de 3. 
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Sobre os cuidados com o doador de coração e a captação 
de órgãos, podemos afirmar: 
 
(A) Apesar dos malefícios causados pelos vasopressores, 

quando é necessária, a droga de escolha é a 
noradrenalina. 
 

 

(B) O tempo de isquemia máximo recomendado para 
captação do coração é de 4 horas.  

(C) Nos casos de doadores jovens, sem comorbidades e 
estáveis, o ecocardiograma não está indicado para 
definição de aceite do coração para o transplante. 

(D) A terapia hormonal está indicada nos doadores de 
coração e compreende: corticoteroides, vasopressina, 
hormônio tireoideano e controle glicêmico. 
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Paciente com miocardiopatia chagásica, fração de ejeção 
de 20%, em NYHA III-IV persistente, ergoespirometria 
recente com VO2 pico de 11 e slope de 35 e com histórico 
de dois choques apropriados de CDI nos últimos 3 meses. 
É admitida no pronto socorro pela primeira vez em baixo 
débito cardíaco e congestão sistêmica, ureia 90 mg/dL 
creatinina 1,8mg/dL na 128 meq/L, sendo necessário uso 
de dobutamina. Segundo a nova atualização da diretriz 
brasileira de insuficiência cardíaca, são critérios para 
definição de insuficiência cardíaca avançada os seguintes 
itens, EXCETO: 
 
(A) Insuficiência renal. 
(B) Dependência de terapia inotrópica endovenosa. 
(C) Arritmia maligna recorrente. 
(D) VO2 pico menor do que 12 mL.kg-1.min-1. 
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Sobre o transplante cardíaco, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) A distribuição de órgãos e tecidos para transplantes é 

de responsabilidade das organizações de procura de 
órgãos (OPO). Cada estado apresenta uma OPO central 
que se divide em outras várias. A OPO não se articula 
com os hospitais; é a CNCDO (Central de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos) que organiza a 
captação dos órgãos e/ou tecidos a serem doados. 

(B) As comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e 
tecidos para transplante (CIHDOTT) e a OPO 
(Organizações de Procura de Órgãos) têm como função a 
educação continuada na área da doação de órgãos e o 
auxílio no processo de diagnóstico de morte encefálica. 

(C) A CNCDO (Central de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos), a fim de organizar a captação 
dos órgãos e/ou tecidos a serem doados, disponibiliza 
a máquina para realização de ecocardiograma 
transtorácico para as OPOs Organizações de Procura 
de Órgãos. O problema é a falta do médico especialista 
para realização do exame. 

(D) Os treinamentos aeróbicos com exercícios contínuos 
(aeróbicos) e reposição hormonal com testosterona 
são bem recomendados para pacientes que são 
candidatos ao transplante. 

 



 Processo Seletivo – Residência Médica – Transplante de Coração (Cardiologia) (COREME/FM – 05/2022) 

 

 

10 
 
Paciente de 65 anos, antecedente de miocardiopatia 
isquêmica com FEVE 30%. É internado devido a choque 
cardiogênico em uso de dobutamina 18 mcg/kg/min, 
nitroprussiato de sódio 0,6 mcg/kg/min. Evolui com 
hipotensão, náuseas, vômitos, diminuição da diurese e 
aumento de lactato. Sobre o quadro, é correto afirmar: 
 
(A) O balão intra-aórtico não está indicado nesse cenário, 

visto que não existe evidência para seu uso em 
pacientes com IC avançada em longo prazo. 

(B) Após a compensação clínica, o paciente deveria ser 
avaliado para transplante cardíaco, visto que se trata 
de um quadro de IC avançada. 

(C) Não se pode descartar infecção nesse quadro, 
devendo ser coletadas culturas e iniciado antibiótico 
de amplo espectro o mais rápido possível. 

(D) Cuidados paliativos são a melhor alternativa nesse 
caso, devido à idade do paciente e o risco de 
complicações com o transplante cardíaco ou 
assistência circulatória mecânica. 
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Paciente, 40 anos, com doença de chagas, evolui com 
descompensação do quadro com sinais de baixo débito 
com necessidade de dobutamina 15 mcg/kg/min, 
nitroprussiato 0,5 mcg/kg min e balão intra-aórtico, já 
listado para transplante cardíaco. Realizou 
ecocardiograma com FEVE 22% e hipocinesia importante 
de ventrículo direito (VD). Mantém-se com piora clínica 
apesar de todo suporte, com sintomas de náuseas, 
hipotensão e queda da saturação venosa central. Sobre a 
indicação de oxigenação por membrana 
extraxtracorpórea (ECMO), é correto afirmar: 
 
(A) Entre os dispositivos de curta duração, é o que garante 

maior fluxo e melhores resultados no choque 
cardiogênico. 

(B) Não está indicado nesse caso, pois o transplante pode 
demorar, e o tempo máximo de ECMO é de 15 dias 
pelo risco de complicações. 

(C) Não necessita de anticoagulação, visto que o risco de 
trombose é baixo nesse caso. 

(D) Visto que o paciente é chagásico, a ECMO não está 
indicada pela disfunção do VD. 
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Paciente feminino, 52 anos, transplantada cardíaca há 2 
anos por miocardiopatia chagásica, em uso de 
ciclosporina 150mg/dia (nível sérico 140mg/dL), 
azatioprina 100mg/dia e prednisona 5mg/dia refere que 
ficou 1 dia sem tomar a medicação imunossupressora. 
Apresenta-se à emergência com queixa de cansaço aos 
grandes esforços associado à queda da fração de ejeção 
de 60% para 40% e sinais clínicos de insuficiência cardíaca. 
Biopsia endomiocárdica 1r/pAMR1I+ (C4d positivo), 
ausência de ninho de amastigota na avaliação de HE; 
Painel imunológico 0% classe I e II. Cateterismo cardíaco 
sem lesões obstrutivas. Sobre esse caso, podemos 
afirmar: 
 
(A) A presença de rejeição celular 1r é a causa mais 

provável da disfunção e o paciente deve receber 
pulsoterapia com corticoide. 

(B) A ausência de dsa (donor specific antibody) não afasta 
rejeição humoral como causa da disfunção ventricular. 

(C) O nível sérico de ciclosporina está abaixo do 
preconizado para a fase pós-transplante da paciente. 

(D) A conversão de azatioprina em micofenolato sódico 
não deve ser considerada por se tratar de paciente 
chagásico. 
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Paciente de 46 anos, sexo feminino, com diagnóstico de 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida por 
miocardiopatia chagásica. Em fila de transplante cardíaco 
há 6 meses. Sorologias realizadas para inclusão em fila: 
hepatite B (anti-hbs positivo), epstein-barr vírus IgG 
positivo e IgM negativo; citomegalovírus IgG e IgM 
negativos; toxoplasmose IgG positivo e IgM negativo. 
Internada para realização do transplante. Doador sexo 
masculino, 36 anos, vítima de trauma cranioencefálico por 
acidente automobilístico, internado há 4 dias, em uso de 
ceftriaxone por broncopneumonia. Sorologias do doador: 
epstein-barr vírus IgG positivo e IgM negativo; 
citomegalovírus IgG positivo e IgM negativo; 
toxoplasmose IgG positivo e IgM negativo. Qual 
alternativa é correta em relação à profilaxia de infecções 
no pós-transplante cardíaco no caso acima? 
 
(A) O uso de sulfametoxazol-trimetropim deve ser 

recomendado no pós transplante. 
(B) A profilaxia antibacteriana deve ser realizada 

utilizando antibióticos com atividade contra flora 
hospitalar. 

(C) O uso de benzonidazol por 60 dias está indicado para 
prevenção de reativação de chagas. 

(D) Não há superioridade da profilaxia primária em 
relação à estratégia de terapia preemptiva para 
prevenção de infecção por citomegalovírus. 
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Sobre o transplante cardíaco, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) A temperatura de 36°C, contínua, e o uso de soluções 

cardioplégicas são os métodos ideais para a 
preservação do enxerto cardíaco. 
 

(B) Hoje existem técnicas de conservação que são capazes 
de proteger um órgão por períodos de 6 a 8 horas. 

(C) A técnica clássica do transplante cardíaco pressupõe a 
realização de quatro anastomoses: átrio esquerdo e 
direito, artéria pulmonar e aorta. A abordagem 
bipulmonar deve ser considerada quando há 
calcificação do átrio esquerdo. 

(D) As soluções cardioplégicas são classificadas em 
extracelulares ou intracelulares, conforme a 
concentração de sódio em sua composição, menor ou 
maior que 75 meq/L, respectivamente. 
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Paciente admitido no pronto socorro com quadro súbito 
de dispnéia intensa, sem dor torácica. PA 190 x 110 
mmHg. P 90 bpm. SO2 85% ar ambiente. Estertoração 
crepitante até ápices. Galope de quarta bulha. Sem estase 
jugular, hepatomegalia ou edema de membro inferiores. 
Antecedente de hipertensão arterial sistêmica, 
obesidade. Uso recente de antiinflamatório não hormonal 
por crise de gota. ECG taquicardia sinusal, alteração difusa 
de repolarização, radiografia de tórax com opacidade 
difusa bilateral, bnp 210, ureia 70, creatinina 1,6, sódio 
146, potássio 5,1. Com base neste quadro clínico, assinale 
a alternativa incorreta: 
 
(A) Trata-se de um paciente com IC de início recente, com 

congestão pulmonar e volemia normal. 
(B) Baseado no score de risco do registro ADHERE, o risco 

de mortalidade para este paciente, durante a 
internação, é elevado. 

(C) O uso de diurético deve ser parcimonioso, sendo 
prioritário o uso de vasodilatador. 

(D) Não há indicação para uso de inotrópico. 
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Na investigação de amiloidose cardíaca, assinale a 
sequência mais adequada para o diagnóstico: 
 
(A) Cintilografia com pirofosfato, sequenciamento do 

gene da transtirretina, pesquisa de cadeia leve livre. 
(B) Pesquisa de cadeia leve livre, cintilografia com 

pirofosfato, sequenciamento do gene da 
transtirretina. 

(C) Sequenciamento do gene da transtirretina, 
cintilografia com pirofosfato, pesquisa de cadeia leve 
livre. 

(D) Pesquisa de cadeia leve livre, sequenciamento do gene 
da transtirretina, cintilografia com pirofosfato. 
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Paciente de 58 anos, sexo masculino, transplantado há 5 
anos por miocardiopatia chagásica. Histórico de três 
rejeições celulares tratadas no primeiro ano do 
transplante. Ressecção de lesão cutânea em face há 8 
meses (anatomopatológico: carcinoma espinocelular). 
Teve 2 internações no último ano para tratamento de 
pneumonia bacteriana. Atendido em consulta 
ambulatorial assintomático. Imunossupressão atual: 
tacrolimus 7mg/dia (nível sérico 7,6 ng/mL), micofenolato 
sódico 720mg/dia e prednisona 5mg. Em uso de três 
drogas para controle de hipertensão arterial e diabetes 
em uso de insulina. PA 162x90 mmHg; FC 96 bpm. Exames 
laboratoriais: hemoglobina 12,2; leucócitos 4.600; 
linfócitos 640; creatinina 1,68; glicemia 184; hemoglobina 
glicada 8,8. Ecocardiograma com função sistólica 
biventricular preservada. Cineangiocoronariografia 
realizada de rotina demonstrou lesão de 50% em artéria 
circunflexa e 60% em diagonal. Proposto troca do 
antiproliferativo por um inibidor de sinal de proliferação. 
Quais os potenciais benefícios desta mudança na 
imunossupressão? 
 
(A) Menor progressão de doença vascular de enxerto, 

menor incidência de infecção bacteriana, prevenir 
deterioração de função renal. 

(B) Menor recorrência de novas neoplasias, menor taxa de 
reativação de chagas e prevenir deterioração de 
função renal. 

(C) Melhor controle de diabetes, menor progressão de 
doença vascular de enxerto e menor incidência de 
neoplasias. 

(D) Menor progressão de doença vascular de enxerto, 
prevenir deterioração de função renal e menor risco 
de novas neoplasias. 
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Na insuficiência cardíaca avançada, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Os treinamentos aeróbicos recomendados podem ser 

intervalados (high intensity interval training − HIIT). 
Exercícios puramente isométricos devem ser 
desencorajados. 

(B) Restrição de sódio na dieta é de extrema importância 
sendo recomendada dieta hipossódica com 
aproximadamente 4g/dia. 

(C) Recomenda-se que pacientes com sobrepeso e 
obesidade leve emagreçam para inclusão em fila de 
transplante, tendo em vista que esses pacientes têm 
maior mortalidade do que pacientes com IMC < 
20 kg/m2. 

(D) A deficiência de vitamina D tem alta prevalência em 
pacientes com IC e está associada a pior prognóstico. 
Recomenda-se reposição de vitamina D em pacientes 
com IC para melhora da tolerância ao exercício. 
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Paciente com miocardiopatia chagásica, 62 anos, 
dependente de inotrópico, antecedente de arritmia 
ventricular complexa em uso de amiodarona. Permaneceu 
em fila como prioridade por dependência de suporte 
circulatório e foi submetido ao transplante ortotópico 
bicaval. Painel imunológico classe i 25% classe ii 0%. Prova 
cruzada virtual e real negativas. Doador, 32 anos, usuário 
de drogas ilícitas, morte encefálica secundária a trauma 
crânio-encefálico por acidente de moto. Tempo de 
isquemia 246 min. Tempo de circulação extracorpórea 50 
min. No pós-operatório imediato, evoluiu com disfunção 
ventricular e necessidade de implante de balão intra-
aórtico (BIA) no centro cirúrgico com estabilização 
hemodinâmica. Após 6 horas da chegada na unidade 
intensiva novo quadro de instabilidade hemodinâmica 
(PVC 18 mmHg POAP 26 mmHg IC 1,2 L/min/m2 PAM 
50 mmHg) apesar do uso de altas doses de inotrópico e 
BIA. Sobre o diagnóstico e a melhor conduta para este 
paciente, podemos afirmar:  
 
(A) Os parâmetros hemodinâmicos confirmam o 

diagnóstico de disfunção primária do enxerto, e o 
implante de ECMO (oxigenação por membrana 
extracorpórea) deve ser considerado o mais precoce 
possível. 

(B) A melhor forma de tratamento para este paciente é 
com suporte inotrópico e vasopressores, devendo-se 
postergar o uso de suporte circulatório mecânico pelo 
alto risco de sangramento. 

(C) Paciente deve ser incluído em fila para retransplante 
em prioridade máxima. 

(D) O diagnóstico de rejeição hiperaguda é a principal 
hipótese diagnóstica diante da presença de painel 
imunológico elevado. 
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Paciente sexo feminino, 36 anos, com insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção reduzida por 
miocardiopatia periparto diagnosticada há 3 anos. Em 
classe funcional IV persistente, a despeito de terapia 
medicamentosa otimizada. Ecocardiograma: FEVE 20%; 
ventrículo direito com disfunção discreta e insuficiência 
tricúspide moderada. Iniciada avaliação para transplante 
cardíaco: Tipagem sanguínea A, sorologias negativas, 
avaliação ginecológica sem alteração, painel imunológico 
de 84% (classe I) e negativo (classe II), anticorpos com 
MFIS entre 5.000 e 15.000. Assinale a alternativa correta 
frente ao caso: 
 
(A) Protocolo de dessensibilização com corticosteroide e 

tacrolimus deve ser considerado. 
(B) Implante de dispositivo de assistência circulatória 

mecânica de longa duração não é uma opção para a 
paciente. 

(C) Paciente apresenta contraindicação absoluta a 
transplante cardíaco. 

(D) Uso de imunoglobulina humana em altas doses e 
rituximab devem ser considerados. 

 




