
Paciente feminina, 48 anos, natural e procedente de Almirante Tamandaré, do lar. Há três dias 
com episódios de dor epigástrica de forte intensidade, intermitente, em crescendo com 
irradiação para região interescapular associada a náuseas e vômitos pós-alimentares. Refere 
diminuição do apetite. Nega febre. Nega alteração do hábito intestinal. Duas vizinhas notaram 
que a paciente se encontra com palidez de pele.

HMP: GIV PIII AI, 2 partos normais e 1 CST. Cirurgia de varizes bilateralmente.

CHV: nega uso de medicamentos. Nega tabagismo e etilismo. Sedentária.
Deu entrada na UPA 24h com dor de maior intensidade de início há duas horas.

ESTAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA

Paciente hidratada, ictérica ++/IV ; Obesa (IMC: 36)
PA = 165 x 90 mmHg, FC = 80 bpm, T = 36,9 ºC, FR= 20 ipm

Dor à palpação profunda de região de epigástrio e hipocôndrio direito sem sinal de irritação peritoneal, RHA 
presentes, mas diminuídos.

Caso clínico

Exame Físico

A sua prova é gravada. Inicie dizendo seu nome.

Após a leitura do caso clínico e do resultado do exame físico, responda oralmente as questões abaixo.
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Item 1
Cite três hipóteses diagnósticas mais prováveis para o quadro atual:

Analise os seguintes resultados do exame
O candidato pode abrir o envelope número 1 neste momento para responder o item 2.

Item 2
Qual o diagnóstico mais provável?

Item 3
Qual o exame de imagem inicial mais indicado no presente caso clínico?

Analise os seguintes resultados do exame
O candidato pode abrir o envelope número 2 neste momento para responder o item 4.

Item 4

PRESCRIÇÃO
1. Monitorar DV 4/4H
2. Acesso venoso periférico
3. Chamar médico assistente se intercorrência
4.  
5. 
6. 
Inclua nesta prescrição os itens essenciais para o manejo clínico inicial do paciente.

Item 5                                                                                                   
Efetue uma ligadura cirúrgica simulada utilizando o material disponível na estação.

Questão 1

Questão 2
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