
Paciente masculino, 46 anos, com queixa de dor em flanco direito de forte intensidade, de 

início abrupto há dois dias, com febre aferida (38,5 °C). Relata náuseas, vômitos e calafrios 

no mesmo período. Apresentou melhora parcial dos sintomas após uso de medicamentos 

sintomáticos, mas decidiu procurar assistência médica devido à persistência da dor. Não 

apresenta comorbidades e não faz uso de outros medicamentos.

Na avaliação inicial: PA: 110/70 mmHg, FC: 89 bpm, FR: 18 irpm, temperatura axilar: 

36,3 °C, SpO : 97% em ar ambiente, glicemia capilar: 91 mg/dL.2

Ao exame físico geral e segmentar, destaca-se palpação lombar dolorosa em topografia 

de ângulo costovertebral à direita.
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Caso clínico

A sua prova é gravada. Inicie dizendo seu nome e especialidade em voz alta e clara.

Após a leitura do caso clínico, realize as tarefas abaixo.

Tempo para resolução das tarefas: 5 minutos

Pronto Socorro

Local

Com base na sua suspeita clínica, informe ao paciente os exames prioritários que serão 

solicitados para o diagnóstico e decisão terapêutica.

Tarefa 1 de 3

Analise o exame realizado (ABRA O ENVELOPE 1), explique ao paciente o diagnóstico e 
faça a receita sem rasuras (vide orientações no receituário). 

Tarefa 2 de 3

Após 72h, o paciente retorna com o exame (ABRA O ENVELOPE 2) e com persistência dos 

sintomas, febril (38,6 °C) e com aspecto toxêmico. Explique ao paciente qual a conduta 

medicamentosa específica a partir deste momento.

Tarefa 3 de 3
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Acesso Direto

1. Esta estação é composta de três (3) tarefas. 

2. Após o término de uma tarefa, não é permitida alterações da resposta. 

3. Considere o avaliador como o paciente para responder as tarefas. 

4. NÃO abra o envelope até ser autorizado, sua abertura antes do momento acarretará a perda de 

pontos da tarefa referente.
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