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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 20 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 01h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 00h30. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 

 

 

 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
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Processo Seletivo – Residência Médica – Transplante de Pulmão (Pneumologia)  
Áreas de Atuação (COREME/FM – 05/2022) 

 

 
Transplante de Pulmão - 

Pneumologia 
 
 
01 
 
Todas as doenças a seguir são indicações para transplante 
pulmonar, EXCETO: 
 
(A) Linfangioleiomiomatose pulmonar. 
(B) Adenocarcinoma bronquioloalveolar. 
(C) Silicose pulmonar. 
(D) Mucoviscidose. 
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Todas as situações a seguir são fatores de risco 
intermediário para transplante pulmonar, EXCETO: 
 
(A) Clearance de creatinina de 40 ml/min. 
(B) Ecocardiograma com fração de ejeção de ventrículo 

esquerdo de 35%. 
(C) Cateterismo cardíaco com lesão de 40% em DA com 

indicação de angioplastia. 
(D) Ultrassonografia abdominal mostrando colangite es-

clerosante. 
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Todas as situações a seguir são contraindicações para 
transplante pulmonar, EXCETO: 
 
(A) Clearance de creatinina de 60 mL/min. 
(B) Ecocardiograma com fração de ejeção de ventrículo 

esquerdo de 40%. 
(C) Cateterismo cardíaco com lesão triarterial sem indicação 

de angioplastia. 
(D) Ultrassonografia abdominal mostrando cirrose hepática 

avançada. 
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Todas as situações a seguir são contraindicações para 
transplante pulmonar, EXCETO: 
 
(A) Índice de massa corpórea de 35 kg/m2. 
(B) Índice de massa corpórea de 18 kg/m2. 
(C) Osteoporose sintomática com sinais de fratura de 

vértebra. 
(D) Diabetes mellitus com dificuldade de controle 

glicêmico. 

05 
 
Todas as situações citadas a seguir são indicações para 
realização de transplante pulmonar bilateral 
obrigatoriamente, EXCETO: 
 
(A) Hipertensão arterial pulmonar. 
(B) Linfangioleiomiomatose pulmonar.  
(C) Síndrome de Kartagener. 
(D) Mucoviscidose. 
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Nas situações a seguir, podemos indicar transplante 
pulmonar unilateral ou bilateral, EXCETO para: 
 
(A) Hemangiomatose capilar pulmonar. 
(B) Enfisema pulmonar por deficiência de alfa-1 antitripsina. 
(C) Fibrose pulmonar. 
D) Microlitíase pulmonar. 
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No primeiro ano de transplante pulmonar, são 
complicações clínicas comuns, EXCETO: 
 
(A) Disfunção primária do enxerto. 
(B) Síndrome da bronquiolite obliterante. 
(C) Infecção por citomegalovírus. 
(D) Rejeição celular aguda. 
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Qual é a alteração mais comum de disfunção crônica de 
enxerto? 
 
(A) Pneumonia em Organização Fibrinoide aguda (AFOP). 
(B) Síndrome restritiva do enxerto (RAS). 
(C) Bronquiolite Obliterante (BOS). 
(D) Bronquiolite Obliterante com Pneumonia em Orga-

nização (BOOP). 
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São tratamentos possíveis para rejeição celular aguda do 
enxerto, EXCETO: 
 
(A) Substituição de azatioprina por micofenolato. 
(B) Pulsoterapia com corticoide endovenoso. 
(C) Substituição de ciclosporina por Tacrolimus. 
(D) Plasmaférese. 
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São tratamentos possíveis para disfunção crônica do 
enxerto, EXCETO: 
 
(A) Introdução de Bortezomib. 
(B) Introdução de Sirolimus. 
(C) Introdução de Azitromicina. 
(D) Introdução de Everolimus. 
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Paciente PPF, 59 anos, sexo masculino, com história de 
dispneia progressiva aos esforços e tosse seca há 3 anos. 
Antecedente de tabagismo 10 anos.maço, parou há 20 
anos. Nega exposição a mofo ou pássaros. Irmão falecido 
com quadro clínico semelhante. Nega antecedente de 
hipertensão arterial, nega diabetes. Presença de refluxo 
gastroesofágico, melhor com uso de omeprazol e 
domperidona. Refere estar aguardando liberação do 
oxigênio domiciliar solicitado pelo médico. 
 
CT tórax de alta resolução com presença de áreas de 
bronquiolectasia/bronquiectasias de tração, de 
predomínio basal e periférico, algumas áreas de vidro 
fosco esparsas. Presença de pequena hérnia inguinal por 
deslizamento. 
PFP completa: FVC: 52% predito FEV1: 60% predito 
FEV1/FVC: 0,88 CPT:68% predito DCO: 35% predito. 
ECO: FEVE 0,58 delta D: 34% PSAP: 32mmHg TAPSE: 
18 mm 
TC6M: 210 m 
Ao EF: SO2: 90% aa (repouso) / 78% aa (após deambular) 
FC: 88 bpm / PA: 130 x 80 / IMC: 28,33 kg/m2 
MV+ bilateralmente com estertoração grosseira em bases 
 
Qual a principal hipótese diagnóstica da doença de base? 
 
(A) Enfisema pulmonar. 
(B) Hipertensão pulmonar idiopática. 
(C) Pneumopatia intersticial fibrosante. 
(D) Histiocitose de células de Langerhans. 
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Paciente PPF, 59 anos, sexo masculino, com história de 
dispneia progressiva aos esforços e tosse seca há 3 anos. 
Antecedente de tabagismo 10 anos.maço, parou há 20 
anos. Nega exposição a mofo ou pássaros. Irmão falecido 
com quadro clínico semelhante. Nega antecedente de 
hipertensão arterial, nega diabetes. Presença de refluxo 
gastroesofágico, melhor com uso de omeprazol e 
domperidona. Refere estar aguardando liberação do 
oxigênio domiciliar solicitado pelo médico. 

 
CT tórax de alta resolução com presença de áreas de 
bronquiolectasia/bronquiectasias de tração, de 
predomínio basal e periférico, algumas áreas de vidro 
fosco esparsas. Presença de pequena hérnia inguinal por 
deslizamento. 
PFP completa: FVC: 52% predito FEV1: 60% predito 
FEV1/FVC: 0,88 CPT:68% predito DCO: 35% predito. 
ECO: FEVE 0,58 delta D: 34% PSAP: 32mmHg TAPSE: 
18 mm 
TC6M: 210 m 
Ao EF: SO2: 90% aa (repouso) / 78% aa (após deambular) 
FC: 88 bpm / PA: 130 x 80 / IMC: 28,33 kg/m2 
MV+ bilateralmente com estertoração grosseira em bases 
 
Quais situações clínicas de risco intermediário estão 
presentes no caso? 
 
(A) Sobrepeso e doença do refluxo gastroesofágico não 

tratado. 
(B) Presença de diabetes mellitus e sobrepeso. 
(C) Antecedente de tabagismo e sobrepeso. 
(D) Antecedente de tabagismo e de refluxo gastroeso-

fágico. 
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Quais neoplasias estão mais frequentes em pacientes 
transplantados de pulmão? 
 
(A) Carcinoma basocelular de pele e linfoma não Hodgkin. 
(B) Adenocarcinoma pulmonar e carcinoma espinocelular 

pulmonar. 
(C) Linfoma não Hodgkin e sarcoma de Kaposi. 
(D) Sarcoma de Kaposi e adenocarcinoma pulmonar. 
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Qual infecção, quando em atividade, é considerada 
contraindicação para transplante pulmonar? 
 
(A) Infecção por Micobacterium Kansasii. 
(B) Infecção por Aspergillus fumigatus. 
(C) Infecçãopor Criptococo. 
(D) Infecção por Micobacterium tuberculosis. 
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Paciente ANS, 44 anos, sexo feminino, procedente de Belo 
Horizonte – MG, com história de dispneia progressiva aos 
esforços, com início, há 3 anos, após sua única gestação 
(1G 1P AO). Nega tosse, nega expectoração. Antecedente 
de tabagismo 15 anos.maço, parou há 3 anos. Há 2 anos, 
piora da dispneia, episódios de palpitação, dor precordial 
aos esforços e um episódio de síncope.  
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Passou em consulta com cardiologista. ECO com FEVE: 
0,60 delta D: 33%, PSAP: 62 mmHg TAPSE: 16 mm. 
Encaminhada para pneumologista que iniciou tratamento 
específico para esta doença. Evoluiu com piora da classe 
funcional, mesmo com uso de medicações combinadas, 
no momento CF III da NYHA. Mantém intolerância aos 
esforços. Em acompanhamento irregular com psiquiatra 
por síndrome do pânico. 
Encaminhada para avaliação para transplante pulmonar. 
Relata não ter condições de se mudar para São Paulo 
numa eventual inclusão em lista de espera. Marido relata 
não conseguir acompanhar paciente numa eventual 
mudança para São Paulo. 
CT tórax: tronco da artéria pulmonar 32 cm, sem 
alterações parenquimatosas significativas. 
PFP FVC: 88% predito, FEV1: 90% predito, FEV1/FVC: 0,82 
TC6M: 320 metros 
EF: SO2: 93% com CN O2 a 1 L/min 
IMC: 20 kg/m2 
MV+ bilateralmente, s/RA 
RCR 2T com hiperfonese de B2 
Abdômen: flácido, sem ascite 
MMII: edema 1+/4+ 
 

Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso? 
 
(A) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
(B) Hipertensão pulmonar idiopática. 
(C) Pneumopatia intersticial fibrosante. 
(D) Bronquiolite do fumante. 
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Paciente ANS, 44 anos, sexo feminino, procedente de Belo 
Horizonte – MG, com história de dispneia progressiva aos 
esforços, com início, há 3 anos, após sua única gestação 
(1G 1P AO). Nega tosse, nega expectoração. Antecedente 
de tabagismo 15 anos.maço, parou há 3 anos. Há 2 anos, 
piora da dispneia, episódios de palpitação, dor precordial 
aos esforços e um episódio de síncope. Passou em 
consulta com cardiologista. ECO com FEVE: 0,60 delta D: 
33%, PSAP: 62 mmHg TAPSE: 16 mm. Encaminhada para 
pneumologista que iniciou tratamento específico para 
esta doença. Evoluiu com piora da classe funcional, 
mesmo com uso de medicações combinadas, no 
momento CF III da NYHA. Mantém intolerância aos 
esforços. Em acompanhamento irregular com psiquiatra 
por síndrome do pânico. 
Encaminhada para avaliação para transplante pulmonar. 
Relata não ter condições de se mudar para São Paulo 
numa eventual inclusão em lista de espera. Marido relata 
não conseguir acompanhar paciente numa eventual 
mudança para São Paulo. 
 

CT tórax: tronco da artéria pulmonar 32 cm, sem 
alterações parenquimatosas significativas. 
PFP FVC: 88% predito, FEV1: 90% predito, FEV1/FVC: 0,82 
TC6M: 320 metros 
EF: SO2: 93% com CN O2 a 1L/min 

 
IMC: 20 kg/m² 
MV+ bilateralmente, s/RA 
RCR 2T com hiperfonese de B2 
Abdômen: flácido, sem ascite 
MMII: edema 1+/4+ 
 

Quais situações clínicas de risco intermediário para 
inclusão em lista de espera para transplante pulmonar?  
 
(A) Problema psiquiátrico sem acompanhamento e baixo 

peso. 
(B) Antecedente de tabagismo e baixo peso. 
(C) Problema psiquiátrico sem acompanhamento e ausência 

de cuidador. 
(D) Ausência de cuidador e antecedente de tabagismo. 
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Paciente SVC, 22 anos, sexo masculino, com história de 
infecções respiratórias de repetição desde a infância. No 
nascimento, apresentou íleo meconial. Desde os 7 anos de 
idade, com necessidade de internações hospitalares por 
exacerbação infecciosa pulmonar. Aos 14 anos de idade, 
começou a ficar irritado, agressivo, parou de usar as 
medicações para a doença de base e começou a fumar e 
usar drogas ilícitas.  
Aos 16 anos, apresentou nova exacerbação infecciosa, 
com necessidade de internação em Unidade de Terapia 
Intensiva, com uso de ventilação não-invasiva. Pelo 
histórico, foram colhidas sorologias, com Anti-Hbc, HbsAg, 
Anti-Hbe positivos, desde então em uso de lamivudina. 
Sorologias para HIV e Hepatite C negativas. 
Há 6 meses, nova internação hospitalar, agora com 
necessidade de intubação orotraqueal e ventilação 
mecânica. Recebeu alta hospitalar com prescrição de 
oxigenioterapia suplementar por 24 horas/dia.  
Teste de sódio/cloro no suor: acima de 80 mEq/L 
PFP: FVC: 68% predito FEV 27% predito FEV1/FVC 0,42 CPT 
92% predito 
VR 230% predito DCO: 51% predito 
CT tórax com presença de bronquiectasias cilíndricas 
difusas, algumas repletas de secreção, presença de áreas 
de represamento aéreo 
Sem evidência histológica de atividade hepática do vírus 
da Hepatite B 
ECO: FEVE: 0,61 delta D: 38% PSAP: 29 mmHg 
TC6M: 280 m 
EF: SO2: 94% com CN O2 a 2 L/min, IMC: 15,8 kg/m² 
MV+ bilateralmente, com roncos difusos mobilizáveis com 
a tosse 
 
Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso?  
 
(A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Tabágica. 
(B) Fibrose Cística. 
(C) Micobacteriose Pulmonar em atividade. 
(D) Sindrome de Kartagener. 
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Paciente SVC, 22 anos, sexo masculino, com história de 
infecções respiratórias de repetição desde a infância. No 
nascimento, apresentou íleo meconial. Desde os 7 anos de 
idade, com necessidade de internações hospitalares por 
exacerbação infecciosa pulmonar. Aos 14 anos de idade, 
começou a ficar irritado, agressivo, parou de usar as 
medicações para a doença de base e começou a fumar 
esporadicamente e usar drogas ilícitas.  
Aos 16 anos, apresentou nova exacerbação infecciosa, 
com necessidade de internação em Unidade de Terapia 
Intensiva, com uso de ventilação não-invasiva. Pelo 
histórico, foram colhidas sorologias, com Anti-Hbc, HbsAg, 
Anti-Hbe positivos, desde então em uso de lamivudina. 
Sorologias para HIV e Hepatite C negativas. 
Há 6 meses, nova internação hospitalar, agora com 
necessidade de intubação orotraqueal e ventilação 
mecânica. Recebeu alta hospitalar com prescrição de 
oxigenioterapia suplementar por 24 horas/dia.  
 
Teste de sódio/cloro no suor: acima de 80 mEq/L 
PFP: FVC: 68% predito FEV 27% predito FEV1/FVC 0,42 CPT 
92% predito 
VR 230% predito DCO: 51% predito 
CT tórax com presença de bronquiectasias cilíndricas 
difusas, algumas repletas de secreção, presença de áreas 
de represamento aéreo 
Sem evidência histológica de atividade hepática do vírus 
da Hepatite B 
ECO: FEVE: 0,61 delta D: 38% PSAP: 29 mmHg 
TC6M: 280 m 
EF: SO2: 94% com CN O2 a 2 L/min, IMC: 15,8 kg/m² 
MV+ bilateralmente, com roncos difusos mobilizáveis com 
a tosse 
 

Qual a melhor resposta para contraindicações presentes 
no caso?  
 
(A) Antecedente de intubação orotraqueal e baixo peso. 
(B) Presença de hepatite B tratada e tabagismo. 
(C) Tabagismo e antecedente de intubação orotraqueal. 
(D) Drogadição e baixo peso. 
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Paciente PCLC, 28 anos, sexo feminino com antecedente 
de infecções respiratórias desde a infância, com maior 
frequência de exacerbações, nos últimos 2 anos, com 
necessidade de internação hospitalar. Desde a última 
internação, em uso de oxigenioterapia suplementar. 
Mantém perda ponderal. Episódios esporádicos de 
diarreia. 
 

CT tórax: presença de bronquiectasias cilíndricas difusas, 
áreas de impactação mucoide e presença de áreas com 
padrão de árvore em brotamento. 

 
Espirometria: FVC: 71% predito, FEV1: 29% predito, 
FEV1/FVC: 0,38 
Teste sódio e cloro no suor: inconclusivo na primeira 
amostra, negativo segunda amostra. 
IgA: 2 mg/dL - Demais imunoglobulinas dentro da 
normalidade. 
Gaso arterial ar ambiente: pO2: 54 mmHg; pCO2: 48mmHg 
Cultura de escarro: crescimento de Mycobacterium 
kansassi (duas em três amostras coletadas) 
EF: SO2: 92% aa (repouso)  
FC: 107 bpm / PA: 110 x 70 / IMC: 16,2 kg/m² 
MV+ bilateralmente, com roncos difusos, mobilizáveis 
com a tosse 
 
Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso?  
 
(A) Fibrose Cística. 
(B) Bronquiectasias por Imunodeficiência Comum Variável. 
(C) Bronquiectasias por Deficiência de IgA. 
(D) Discinesia Ciliar sem Situs Inversus Totalis. 
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Paciente PCLC, 28 anos, sexo feminino com antecedente 
de infecções respiratórias desde a infância, com maior 
frequência de exacerbações, nos últimos 2 anos, com 
necessidade de internação hospitalar. Desde a última 
internação, em uso de oxigenioterapia suplementar. 
Mantém perda ponderal. Episódios esporádicos de 
diarreia. 
 
CT tórax: presença de bronquiectasias cilíndricas difusas, 
áreas de impactação mucoide e presença de áreas com 
padrão de árvore em brotamento. 
Espirometria: FVC: 71% predito, FEV1: 29% predito, 
FEV1/FVC: 0,38 
Teste sódio e cloro no suor: inconclusivo na primeira 
amostra, negativo segunda amostra. 
IgA: 2 mg/dL - Demais imunoglobulinas dentro da 
normalidade. 
Gaso arterial ar ambiente: pO2: 54 mmHg pCO2: 48mmHg 
Cultura de escarro: crescimento de Mycobacterium 
kansassi (duas em três amostras coletadas) 
EF: SO2: 92% aa (repouso)  
FC: 107 bpm / PA: 110 x 70 / IMC: 16,2 kg/m2 
MV+ bilateralmente, com roncos difusos, mobilizáveis 
com a tosse 
 
Quais as condições clínicas de risco intermediário para 
inclusão em lista de espera para transplante pulmonar?  
 
(A) Infecção por Micobacterium Kansasii e baixo peso. 
(B) Baixo peso e uso de oxigenioterapia suplementar. 
(C) Infecção por Micobacterium Kansasii e oxigenioterapia 

suplementar. 
(D) Baixo peso e diarreia frequente. 
 



 

 

 






