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ABUSO DE ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

RESDIÊNCIA MÉDICA – 2004
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
1- A respeito do uso de cocaína é possível afirmar que:
a) os principais sintomas físicos associados à intoxicação são taquicardia, hipertensão e midríase
b) infartos cerebrais não estão associados ao seu consumo
c) as manifestações de abstinência se assemelham à abstinência aos opióides
d) as crises convulsivas são complicações do uso endovenoso
e) a inalação é o método mais perigoso de uso
Comentário: A cocaína é uma das substâncias que mais causa dependência e uma das mais perigosas. A cocaína é um
alcalóide derivado do arbusto Erytroxylon coca e ainda hoje é usada como anestésico local, especialmente por seu efeito
analgésico e vasoconstritivo. O efeito farmacodinâmico, relacionado a seus efeitos comportamentais, é o bloqueio competitivo da recaptação de dopamina. O método de uso mais comum da cocaína é a inalação e é também o menos perigoso.
Os outros métodos de consumo - injeção subcutânea ou intravenosa e o fumo são mais perigosos e frequentemente
associados com doenças cerebrovasculares (infartos cerebrais isquêmicos), anormalidades cardíacas (infartos do miocárdio e arritmias) e morte. Fumar também é o método mais usado para o consumo de crack - uma forma extremamente
potente da cocaína. A cocaína é a substância de abuso mais comumente associada a convulsões. O risco é maior em
pacientes com história prévia de epilepsia, que usam altas doses e que consomem crack, mas parece não haver associação com o método de uso. Os sintomas de intoxicação incluem, anorexia, insônia, agitação, irritabilidade, agressividade,
comprometimento do julgamento e comportamento sexual impulsivo. Os principais achados físicos associados são taquicardia, hipertensão e mídríase. Após cessação do uso ou após intoxicação aguda, a depressão pós-intoxicação
(“aterrisagem”) caracteriza-se por disforia, anedonia, ansiedade, fadiga e hipersonolência e os sintomas podem durar até
uma semana. Pode haver também ideação suicida. Vale lembrar que o quadro de abstinência por opióides é caracterizado
por vários sintomas físicos como hipertensão, diarréia, taquicardia, dores ósseas e cãibras musculares. Além disso, pode
haver inquietação, fraqueza, náuseas e vômitos, configurando, desse modo, um quadro bastante diferente da abstinência
por cocaína. RESPOSTA A.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2004
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
2- Homem de 55 anos de idade, alcoolista crônico, é trazido ao pronto-socorro pelo resgate, pois estava pendurado em torre
de transmissão de sinal de TV. Ao exame psíquico apresenta humor deprimido com choro fácil, desesperança, idéias de
menos valia, sentimentos de culpa. Ao ser indagado porque estava na torre de transmissão, refere desejo de “dar cabo a
vida”. Diante desta situação qual a conduta?
a) medicá-lo com diazepam para aliviar momentaneamente os sintomas, orientá-lo para parar de beber e encaminhá-lo para
tratamento ambulatorial
b) medicá-lo com antidepressivos, orientá-lo para parar de beber e encaminhá-lo para tratamento ambulatorial
c) medicá-lo com antidepressivos, diazepam para aliviar momentaneamente os sintomas e encaminhá-lo para internação
hospitalar
d) medicá-lo com antidepressivos, diazepam para aliviar momentaneamente os sintomas e encaminhá-lo para tratamento
ambulatorial
e) psicoterapia breve para aliviar momentaneamente os sintomas, orientá-lo para parar de beber e encaminhá-lo para
internação hospitalar
Comentário: O transtorno de humor induzido por álcool pode ter características depressivas, maníacas ou mistas e ser
durante a intoxicação ou a abstinência, devendo-se investigar se há relação causal entre o abuso de substância e os
sintomas. O caso relatado ilustra um paciente do sexo masculino, alcoolista crônico, apresentando sintomas depressivos
e tentativa de suicídio. Não é possível, no momento, saber se é uma comorbidade ou um quadro depressivo associado ao
abuso de álcool, ainda que esta segunda opção seja mais provável. De qualquer modo a proposta terapêutica é a mesma:
iniciar tratamento com antidepressivos e uma vez que sabemos que o efeito terapêutico demora entre 2 e 3 semanas,
devemos optar também por utilizar outro recurso terapêutico de modo a garantir algum alívio dos sintomas. Além disso,
trata-se de uma tentativa grave de suicídio em um paciente alcoolista, provavelmente com severo comprometimento e que
por isso, seria importante pensar em uma internação hospitalar. Dentre as opções que incluem a internação, temos o uso
de benzodiazepínicos e a psicoterapia breve como recursos associados para alívio momentâneo, dos quais o mais adequado seria a utilização de benzodiazepínicos, já que também pode ser útil para tratar e prevenir sintomas de abstinência.
RESPOSTA C.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 2003
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
3- Paciente está hospitalizado na enfermaria de ortopedia por fratura do membro inferior direito, após acidente de trânsito,
sem trauma craniano. Inicialmente apresenta crise convulsiva tipo grande mal, desenvolvendo em seguida, agudamente
quadro caracterizado por alterações do estado de consciência com confusão mental, desorientação temporoespacial, agitação psicomotora intensa, sudorese profusa, tremores generalizados e alucinações visuais. O diagnóstico mais provável é:
a) tétano
b) AVC
c) delirium tremens
d) encefalopatia hepática
e) epilepsia
Comentário: A questão aborda um paciente que, após ser hospitalizado, desenvolve um quadro agudo e grave típico de
abstinência alcoólica. As crises convulsivas por abstinência têm um caráter generalizado, e do tipo tônico-clônicas.
Ocorrem geralmente em 24 horas após a cessação do uso e cerca de um terço dos pacientes desenvolve, em seguida,
delirium. O delirium tremens é caracterizado por confusão mental, desorientação, flutuação do nível de consciência,
alterações da percepção, principalmente alucinações visuais e táteis, agitação psicomotora e insônia. Pode haver também sinais de hiperatividade autonômica como taquicardia, febre e diaforese. Os sintomas têm início em torno de uma
semana de abstinência ou redução do uso. Cerca de 5% de todos os indivíduos alcoólicos hospitalizados têm delirium
tremens. Como a síndrome, em geral, desenvolve-se no terceiro dia de hospitalização, um paciente admitido por uma
condição não-relacionada pode apresentar inesperadamente um episódio de delirium, configurando um primeiro sinal de
um transtorno relacionado ao alcoól, anteriormente não diagnosticado. O tratamento envolve principalmente o uso de
benzodiazepínicos. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2001
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP
4- A síndrome de Korsakoff pode ser secundária ao quadro clínico de:
a) transtorno esquizofrênico paranóide
d) transtorno histérico conversivo
b) transtorno bipolar I
e) alcoolismo crônico
c) transtorno somatoforme
Comentário: Antes de qualquer coisa, devemos entender que a psicose de Korsakoff é uma condição amnéstica crônica
que pode seguir-se à síndrome de Wernicke, estando relacionada ao alcoolismo crônico. Esta desordem inicia-se na
maioria dos casos com delírium tremens que gradualmente cede lugar à síndrome mental orgânica. Destaca-se em primeiro
plano a alteração de memória recente e anterógrada e da orientação, principalmente temporal. Também se observa afetividade
lábil, humor irritável, a percepção lentificada, a atenção voluntária diminuída e fatigabilidade fácil frente ao esforço mental.
Assim sendo, não há como confundir a resposta, dada a relação direta da psicose de Korsakoff com o uso crônico de álcool.
RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2001
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
5- Sobre o abuso e a dependência alcoólica, é INCORRETO afirmar que:
a) o álcool funciona como um depressor do sistema nervoso central, à maneira dos barbitúricos
b) o sinal clássico da abstinência é representado pelos tremores que se desenvolvem 6 a 8 horas após a interrupção do
consumo
c) a síndrome do alcoolismo fetal é caracterizada, principalmente, por macrocefalia e fibrose hepática
d) contrastando com a maioria das substâncias de abuso, nenhum receptor cerebral específico foi identificado para o álcool
e) o álcool afeta a arquitetura do sono, estando associado com a diminuição do sono REM
Comentário: É certo que o álcool funciona como um depressor do sistema nervoso central, assim como os barbitúricos.
Basta recordarmos, entre tantos outros, os efeitos tóxicos como sonolência, diminuição progressiva de resposta dos reflexos condicionados, comprometimento motor. Desta forma, o raciocínio clínico é conduzido imediatamente para síndrome de
abstinência quando nos deparamos com indivíduo que apresente tremores e história de alcoolismo crônico. A pergunta logo
formulada é: se parou de beber e há quanto tempo. Sabemos que os tremores se iniciam em torno de 6 a 8 horas após a
interrupção do consumo. A síndrome de alcoolismo fetal propicia inúmeras conseqüências entre as quais microcefalia
sendo INCORRETA a assertiva de que é caracterizada principalmente por macrocefalia... De fato, nenhum receptor cerebral
específico foi identificado para o álcool. Também é correto que o álcool afeta a arquitetura do sono especialmente diminuindo
a duração do sono REM. RESPOSTA C
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 2001
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
6- A respeito da síndrome de Wernicke-Korsakoff, é INCORRETO afirmar que:
a) a síndrome de Wernicke é completamente reversível e apenas 20% dos pacientes com síndrome de Korsakoff recuperam-se
b) o denominador comum das síndromes é a deficiência de tiamina
c) os sintomas fundamentais da síndrome de Korsakoff são alterações da memória recente e anterógrada
d) cerca de 20% dos pacientes tem crises convulsivas mesmo após semanas de abstinência
e) na síndrome de Wernicke, as lesões neuropatológicas são simétricas e paraventriculares
Comentário: A síndrome de Wernicke-Korsakoff em si refere-se ao transtorno amnéstico persistente induzido pelo uso
crônico de álcool. A síndrome de Wernicke é o conjunto de sintomas agudos que é completamente reversível com tratamento, enquanto na síndrome de Korsakoff, que é uma condição crônica, apenas 20% dos pacientes recuperam-se. Efetivamente, a conexão fisiopatológica entre essas síndromes é a deficiência de tiamina. Como já foi dito anteriormente, destacam-se
fundamentalmente as alterações da memória recente e anterógrada. Na síndrome de Wernicke as lesões neuropatológicas
são simétricas e paraventriculares. Logo, é INCORRETO afirmar que 20% dos pacientes têm crises convulsivas mesmo
após semanas de abstinência. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2001
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
7- A respeito da Cannabis sativa, todas as afirmações são corretas, EXCETO:
a) recentemente tem sido usada como antiemético nas quimioterapias e como estimulante do apetite nos pacientes aidéticos
b) a planta contém mais de 400 substâncias químicas, das quais 60 têm parentesco com o ?THC
c) os sintomas de abstinência aparecem com a interrupção súbita de um consumo de altas doses
d) os efeitos psíquicos são afetados pela via de administração, a dose, o contexto e a experiência passada do usuário
e) os efeitos físicos mais comuns são: hiperemia das conjuntivas, aumento do apetite e bradicardia leve
Comentário: A Cannabis sativa também conhecida por maconha, marijuana, hemp etc., é uma planta que contém canabinóides
psicoativos dentre os quais o mais abundante é o D9 –tetrahidrocanabinol (D9 –THC). Os efeitos euforizantes da cannabis são
conhecidos há milênios. Porém, recentemente têm sido usados com sucesso no tratamento de náusea induzida pela quimioterapia do câncer e para estimular o apetite em pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA). A planta contém
mais de 400 substâncias químicas, das quais cerca de 60 têm parentesco químico com o D9 –THC. Acerca dos sintomas de
abstinência é certo que eles ocorrem com uma interrupção súbita do consumo de altas doses. Também está correto que
muitas variáveis afetam os efeitos psicoativos da cannabis. Podemos citar a potência da cannabis usada, a via de administração, a técnica de fumar, a dose, o contexto, a experiência passada do usuário e a vulnerabilidade biológica individual aos
efeitos dos canabinóides. Entre os efeitos físicos mais comuns, estão a dilatação dos vasos sanguíneos das conjuntivas
(hiperemia das conjuntivas), aumento do apetite e leve taquicardia. É necessário atenção ao responder porque uma leitura
rápida poderia induzir a uma resposta equivocada. Basta observar a última alternativa desse teste. RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2000
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
8- Um paciente alcoólatra e desnutrido inicia quadro progressivo de confusão mental, ataxia, diplopia e oftalmoplegia. A
substância que pode reverter o quadro, desde que administrada precocemente é:
a) tiamina
d) riboflavina
b) niacina
e) cobalamina
c) piridoxina
Comentário: O alcoolismo crônico provoca gradativamente conseqüências nutricionais porque o indivíduo tem alteração do
apetite e uma ingesta cada vez mais prejudicada de alimentos tanto em quantidade quanto em qualidade. Também parece
inibir a capacidade de absorção intestinal de vários nutrientes como vitaminas e aminoácidos. Desse modo, podem ocorrer
importantes deficiências vitamínicas, particularmente do complexo B. A literatura médica é farta em afirmar que a tiamina é
um cofator para diversas enzimas importantes e pode estar envolvida na condução do potencial axônico na transmissão
sináptica. Assim, os transtornos neurológicos ocorrem sob várias formas em decorrência das lesões neuropatológicas que
envolvem corpos mamilares, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ponte bulbo, fórnice e cerebelo. A expressão clínica é de
confusão mental, ataxia, diplopia, oftalmoplegia, nistagmo horizontal etc. RESPOSTA A.
SELEÇÃO PARA O QUADRO DA MARINHA – 2000
MARINHA DO BRASIL
9- Quanto à intoxicação aguda pela cocaína (overdose), assinale a alternativa ERRADA:
a) o tratamento da overdose de cocaína deve ser visto como uma emergência clínica
b) clinicamente, encontramos hipotensão arterial, bradicardia e arritmias cardíacas
c) clinicamente, é evidente a hipertensão arterial, taquicardia e arritmias cardíacas
d) podem ocorrer convulsões do tipo tônico-clônicas
e) a vítima da intoxicação aguda deverá ser internada em Unidade de Terapia Intensiva, para monitoramento
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Comentário: A intoxicação aguda pela cocaína via de regra, deve ser vista como uma emergência clínica se considerarmos
que as repercussões são fundamentalmente físicas, acometendo o sistema cardiovascular. É observada hipertensão arterial, taquicardia e, eventualmente, arritmias cardíacas. Podem ocorrer abalos musculares e convulsões do tipo tônico-clônicas.
A vítima da intoxicação inquestionavelmente deve ser internada em UTI e ser monitorada em face das alterações cardiovasculares. Está ERRADO afirmar que o paciente tem hipotensão arterial e bradicardia na intoxicação aguda por cocaína.
RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2000
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
10- A respeito da cocaína é correto dizer que:
a) a intoxicação aguda provoca principalmente quadros depressivos e ataques de pânico
b) é a droga psicoativa mais associada com acidente vascular cerebral em pacientes de 17 a 44 anos
c) as complicações cardiovasculares estão relacionadas à via de administração, às doses altas e à uma anomalia cardíaca prévia
d) o uso durante a gravidez não oferece risco para uma síndrome de abstinência fetal
e) os sintomas característicos da síndrome de abstinência são taquicardia, hipertensão e sudorese
Comentário: Como vimos anteriormente, taquicardia, hipertensão e sudorese são características do quadro de intoxicação
e não abstinência por cocaína. Também falamos que o risco de complicações cardiovasculares (arritmias e infarto) está
associado à via de administração e à dose utilizada, mas não há relação com anomalias prévias. A intoxicação pode causar
agitação, irritabilidade e agressividade entre outros sintomas. Os quadros depressivos estão relacionados a “aterrisagem”
após cessação aguda ou intoxicação e não há relatos de ataques de pânico associados. Finalmente, o uso de cocaína
durante a gestação pode trazer sérios riscos ao feto, incluindo a síndrome de abstinência fetal. Resta então a alternativa b:
a cocaína é a droga mais relacionada com transtornos cerebrovasculares, principalmente em adultos jovens. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2000
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SP
11- A respeito da síndrome de abstinência alcoólica pode-se afirmar que:
a) o sintoma mais comum é a agitação psicomotora
b) o pico da sintomatologia, nos casos não complicados, ocorre entre cinco e sete dias após a parada do consumo alcoólico
c) as convulsões repetidas ocorrem em aproximadamente 40% dos dependentes
d) no delirium tremens, a taxa de mortalidade diminuiu consideravelmente, comparando-se com a taxa de 20% em anos anteriores
e) o tratamento de escolha é o haloperidol
Comentário: O sinal clássico e mais comum de abstinência de álcool é representado por tremores, embora possa haver
também sintomas psicóticos, convulsões, e os sintomas de delirium tremens (DT). Os tremores desenvolvem-se de 6 a 8
horas após a cessação ou redução do consumo de álcool; os sintomas psicóticos iniciam-se em 8 a 12 horas; as convulsões em 12 a 24 horas e o DT em 72 horas, embora se deva estar atento para o desenvolvimento de DT durante toda a
primeira semana de abstinência. O pico dos sintomas nos casos não-complicados ocorre em 24-48 horas após a parada do
consumo e costumam regredir em 5 a 7 dias. Outros sintomas de abstinência incluem irritabilidade, náuseas e vômitos e
hiperatividade autonômica (ansiedade, sudorese, taquicardia e midríase). As convulsões repetidas acontecem em cerca de
10% dos pacientes com alcoolismo crônico e um terço dos pacientes que apresentam convulsões desenvolverão DT. O
tratamento de escolha para o controle dos sintomas de abstinência é o uso de benzodiazepínicos, sendo a carbamazepina
uma alternativa terapêutica, mas não o haloperidol. Finalmente, o DT não-tratado tem uma taxa de mortalidade em torno de
20%, e não há relato na literatura de redução da taxa de mortalidade. Como não há gabarito oficial, ficamos com a resposta
que, entre as opções, é a mais adequada. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1999
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
12- Homem de 40 anos de idade chega ao Pronto-socorro queixando-se de tremor nas mãos e na língua, taquicardia
repentina com sensação de morte e insônia. Qual das seguintes afirmações é a mais adequada?
a) deve ser medicado com benzodiazepínico, pois o problema é ansiedade
b) deve ser encaminhado imediatamente para avaliação cardiológica
c) deve ter seu uso de bebida alcoólica questionado
d) deve ser medicado com antidepressivo, pois esse é o tratamento mais indicado para transtorno de pânico
e) deve ser encaminhado para psicoterapia, pois seu problema é ansiedade
Comentário: No caso em questão começamos a analisar o fato do indivíduo ser do sexo masculino e de meia idade.
Imediatamente deve-se pensar em problemas relacionados ao álcool e outras substâncias psicoativas, e distúrbios
cardiológicos. Do ponto de vista cardiovascular, o único dado, pouco relevante, é a taquicardia. Ainda que se pensasse em
ansiedade, não se levanta uma hipótese sem que se investigue a história dos sintomas apresentados. Mesmo o paciente
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apresentando sintomas aparentes de ansiedade, o tremor nas mãos e na língua, taquicardia e insônia podem estar associados com horas de abstinência alcoólica. Portanto, é de fundamental importância que se questione o uso de bebida
alcoólica. Não se justifica a suspeita de transtorno do pânico porque os sintomas descritos não o confirmariam. Por fim,
convém ficar atento a situações clínicas dessa ordem para que não se estabeleça conduta terapêutica antes de uma
investigação diagnóstica acurada. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1999
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
13- O usuário crônico de substâncias ilícitas desenvolve tolerância quando:
a) não apresenta sintomas físicos se o uso de substância é interrompido
b) apresenta maior capacidade de enfrentar os fatores de estresse
c) necessita doses maiores da substância para conseguir efeito que antes obtinha com doses menores
d) continua usando a substância após ter perdido o emprego e estar com problemas familiares e conjugais
e) continua usando a substância após ter-se envolvido com problemas legais
Comentário: A primeira pergunta a ser feita é o que é tolerância. Depois, com que se relaciona o referido conceito.
Tolerância é um termo que relaciona efeito medicamentoso e a respectiva resposta orgânica. Assim, eliminamos as alternativas (b) “... a maior capacidade de enfrentar os fatores de estresse”, (d) “continua usando a substância após ter perdido o
emprego...” e (e) “continua usando a substância após ter-se envolvido com problemas conjugais”. A alternativa (a) refere-se
a ausência de sintomas de abstinência.
Sendo assim, tolerância é o conceito referente à necessidade que o indivíduo tem de ingerir doses maiores da substância
em uso para conseguir o mesmo efeito obtido até então com doses menores. RESPOSTA C
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1997
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
14- Homem de 28 anos é trazido ao Pronto-socorro por policiais, apresentando intensa agitação psicomotora e ameaçando
agredir o médico que o atende. A abordagem desse paciente deveria incluir inicialmente:
a) impor energicamente limites ao comportamento inadequado
b) abordá-lo com assuntos amenos com a finalidade de formar vínculo e ganhar a sua confiança
c) sedação com benzodiazepínicos por via intramuscular
d) contenção química com haloperidol por via intravenosa
e) contenção física para possibilitar exame clínico e psiquiátrico
Comentário: Situação de emergência: paciente jovem com quadro de agitação psicomotora sem qualquer outro dado
informativo, requer antes de qualquer medida, conhecimento das possíveis razões motivadoras de tal quadro. Sem esta
informação é errado iniciar o tratamento. Tanto pode se tratar de um quadro psicótico agudo, um transtorno orgânico
cerebral, quanto um quadro de intoxicação por substância psicoativa. Para cada um será preciso atenção na instituição do
tratamento. Por outro lado, impor energicamente limites ao comportamento inadequado certamente resultará em nada. Do
mesmo modo nesse estado não haverá condições de abordagem amena para formar vínculo. Resta a medida mais adequada para possibilitar exame clínico e psiquiátrico que é a contenção física. RESPOSTA E
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP
15- Paciente masculino, 35 anos, chegou ao Pronto Socorro com sintomas sugestivos de síndrome de abstinência ao
álcool. Ao exame físico: sinais de desnutrição e pelagra nos membros superiores. A primeira medicação a ser feita é:
a) glicose por via endovenosa e benzodiazepínico
b) glicose por via endovenosa e haloperidol
c) glicose por via endovenosa
d) vitamina B1
e) vitamina B12
Comentário: Pronto Socorro é um lugar cujo raciocínio clínico rápido do médico é posto à prova. Devido as circunstâncias
próprias do lugar a possibilidade de diagnósticos equívocos é maior. A situação descrita mostra um paciente em idade adulta
com sintomas sugestivos de síndrome de abstinência ao álcool e sinais físicos das complicações peculiares desse quadro.
Uma vez diagnosticado, há que se eleger prioridades para a conduta. Sabe-se dos desdobramentos que desnutrição e
pelagra podem proporcionar e que acarretam um prejuízo maior a curto e médio prazo como, por exemplo, encefalopatia por
pelagra alcoólica. Também é sabido que glicose aumenta a depleção da tiamina, piorando o quadro clínico do paciente.
Assim sendo, é inquestionável que se priorize a reposição de tiamina (vitamina B1) para que se implemente o tratamento
curativo e preventivo com respeito às graves conseqüências do alcoolismo crônico.RESPOSTA D.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP
16- A embriaguez patológica caracteriza-se por:
a) Ingestão compulsiva de grandes quantidades de álcool em fases bem delimitadas de tempo com preservação da lucidez de consciência.
b) ingestão de pequenas doses de álcool, crespuscularização da consciência e amnésia lacunar.
c) ingestão de pequenas doses de álcool, alucinação tipo macrozoopsia concomitante e convulsões sub-entrantes.
d) Ingestão de grandes quantidades de álcool, acompanhada de euforização do humor seguida da fase comatosa, com
relaxamento esfincteriano.
Comentário: A embriaguez patológica é um diagnóstico de importância clínica, muito embora seja uma ocorrência pouco
freqüente. Também é importante do ponto de vista da psiquiatria legal pela alteração da consciência e as conseqüências que
pode proporcionar nesse período. Explicando melhor, a embriaguez patológica é uma reação absolutamente anormal à
ingesta de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas e que se caracteriza por brusca excitação e estado crepuscular da
consciência, amnésia lacunar, reações emocionais excessivas (sobretudo angústia e furor) e, freqüentemente, ilusões e
alucinações. O acontecer patológico dura de minutos a horas. Em função do estado crepuscular e amnésia lacunar, o
indivíduo não consegue lembrar do que fez e dos fatos em que se envolveu durante esse período. Como pode se observar a
embriaguez patológica não está relacionada a grandes quantidades de ingesta alcoólica, dipsomania (ingestão alcoólica
compulsiva), estado comatoso ou convulsões sub-entrantes; existe grave alteração da consciência. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP
17- A dependência ao álcool (álcoolmania) que se instala após um variável período de ingestão de álcool e preferentemente em pessoas de sexo masculino tem como características mais freqüentes do seu período de estado:
a) convulsões álcool-dependentes, polineuropatia, gastrite e diarréia.
b) embriaguez repetida com agitação, cirrose hepática, acidentes repetidos no trabalho ou trânsito.
c) tremores matinais, ingestão compulsiva até a embriaguez, manutenção com dificuldade das vinculações familiares e
de trabalho.
d) embriaguez persistente durante o período de vigília, mais de um episódio de delírium tremens, idéias deliróides de ciúmes.
Comentário: As alternativas exibem sinais e sintomas encontrados no alcoolista crônico. Entretanto, a pergunta remete ao
que é mais freqüente e que caracteriza o estado de dependência ao álcool. Assim, devemos examinar o teste pelos
aspectos clínicos e psicossociais. A dependência ao álcool ou alcoolismo crônico imprime a marca dos derivados etílicos
como substância necessária àquele organismo, de tal modo que, como qualquer eletrólito orgânico, com a diminuição ou
ausência do teor alcoólico na corrente sanguínea o organismo se ressente e manifesta sinais. Nesse caso, os tremores
matinais são reveladores da diminuição do teor alcoólico devido a falta de ingesta no período em que o indivíduo está
dormindo. Verifica-se a instauração do círculo vicioso de ingesta, redução, necessidade, ingesta. Com isso o indivíduo é
levado a ingerir derivados etílicos compulsivamente até a embriaguez com objetivo de não padecer da falta de álcool no
organismo. Desse modo, constata-se que as relações familiares e de trabalho ficam fragilizadas e permanentemente expostas a rompimento, portanto, difíceis de serem mantidas ou mantidas a custa de grande sacrifício.RESPOSTA C.
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TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2004
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FMUSP
1- Homem de 28 anos de idade procura tratamento médico referindo não conseguir parar de verificar se trancou a porta de
casa e se fechou a válvula do gás de cozinha. Lava as mãos diversas vezes ao dia, pois imagina estar contaminado. Acha
tudo isso muito estranho, fica angustiado e não consegue trabalhar. A medicação indicada para o tratamento deste transtorno é:
a) diazepam
b) haloperidol
c) imipramina
d) clomipramina
e) venlafaxina
Comentário: O quadro descrito refere-se a existência de pensamentos tipicamente obsessivos; isto é, idéias, sentimentos
ou imagens que invadem o pensamento do indivíduo de forma repetida, estereotipada e de difícil resistência. Estes pensamentos são geralmente acompanhados de comportamentos compulsivos (atos ou rituais repetitivos e estereotipados) que
têm como objetivo livrar o indivíduo dos pensamentos, como também podemos observar no caso acima. Além disso, o
paciente relata que tanto os pensamentos quanto os atos são independentes de sua vontade, (estranhos ao eu ou egodistônicos), e que as tentativas de resistência são sem sucesso. Assim, fica caracterizado um quadro bastante sugestivo
de transtorno obssesssivo-compulsivo. A conduta terapêutica adequada é o uso de antidepressivos (muitas vezes em
doses mais altas do que as tipicamente utilizadas para os quadros depressivos), principalmente os inibidores seletivos de
recaptação de serotonina - fluoxetina, sertralina e citalopram, e dentre os tricíclicos, a clomipramina. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2004
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
2- Mulher de 32 anos de idade dá entrada no pronto-socorro chorando, com queixa de falta de ar, tontura, formigamento nas
extremidades dos membros superiores, boca seca e medo de morrer. Refere episódios semelhantes com duração de
aproximadamente 20 minutos. De acordo com o quadro clínico descrito, qual a hipótese diagnóstica e a terapêutica
indicada para este caso?
a) fobia social; psicanálise com sessões semanais
b) crise de pânico; inibidor seletivo da recaptação da serotonina
c) episódio depressivo; antidepressivo tricíclico
d) esquizofrenia; antipsicóticos
e) transtorno conversivo; inibidor seletivo da recaptação da serotonina
Comentário: Analisando o caso acima destacamos os sintomas físicos (boca seca, tontura, parestesias e sensação de
falta de ar) acompanhados de intensa ansiedade e sensação de morte iminente ocorridos de maneira episódica, reincidente
e limitada, com duração de 20 minutos. O quadro é característico de uma crise de pânico. Outrossintomas podem estar
presentes como palpitações, sudorese, tremores, calafrios, dor ou desconforto torácico, náusea, e dor abdominal. Resta
saber se os ataques ocorrem de forma espontânea e inesperada, configurando um transtorno do pânico, ou estão ligados
a determinadas situações, sugerindo um quadro fóbico. De qualquer modo, o tratamento indicado baseia-se no uso de
antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) - fluoxetina, sertralina e citalopram - benzodiazepínicos
e psicoterapia. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2003
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FMUSP
3- Paciente do sexo masculino com 22 anos de idade, estudante de direito, tem tido crises de mal-estar com sensação de
morte iminente, perda de controle, taquicardia, suor e falta de ar. As crises duram cerca de uma hora e ao passar o deixam
muito cansado. Por causa desse mal-estar tem evitado apresentar trabalhos escolares em pequenos grupos e seminários
para sua classe, pois tem receio de passar mal durante a apresentação e sentir vergonha por ter de sair rapidamente da
frente das pessoas para conseguir alívio. A hipótese diagnóstica é:
a) fobia social
b) ansiedade generalizada
c) ansiedade com repercussões na sociabilidade
d) transtornos de pânico
e) fobia social com ataques de pânico
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Comentário: Nesta questão, assim como na anterior, temos um quadro que sugere ataques de pânico. No entanto, estes
episódios são nitidamente relacionados a situações sociais ou de desempenho, e causam um comportamento de evitação
destas situações, caracterizando o diagnóstico de fobia social. Pode haver também ansiedade antecipatória e medo de
agir de um modo (ou demonstrar sinais de ansiedade) humilhante e embaraçoso para si próprio. Há medo acentuado e
persistente de situações onde há exposição pública em grupos comparativamente pequenos, onde existem pessoas estranhas ou o risco de possível constrangimento levando à evitação de situações sociais. As fobias sociais estão usualmente
associadas à baixa auto-estima e ao medo de críticas e estas situações costumam ocorrer fora do círculo familiar. A
evitação é frequentemente marcante e pode resultar em isolamento social significativo. O tratamento envolve a psicoterapia
associada ao uso de antidepressivos, ansiolíticos e beta-boloqueadores. RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2001
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
4- Paciente de 34 anos, do sexo feminino há cinco anos tem crises recorrentes e súbitas, caracterizadas por ansiedade,
taquicardia, sudorese, falta de ar, formigamentos e medo de morte iminente, com duração de 20 minutos. Por vezes, suas
crises são desencadeadas em lugares públicos ou elevadores, locais onde tem medo de passar mal e não poder receber
socorro. O diagnóstico mais correto é:
a) transtorno de pânico sem agorafobia
b) ansiedade generalizada
c) transtorno de pânico com agorafobia
d) agorafobia e fobia específica
e) agorafobia
Comentário: A história de crises recorrentes e súbitas de ansiedade acompanhada pelos sintomas físicos descritos
caracteriza o quadro clínico de transtorno do pânico. A eventualidade do desencadeamento das crises em lugares públicos
denota a presença de agorafobia acompanhando o transtorno do pânico. Em hipótese alguma poderia ser ansiedade
generalizada porque este é um transtorno persistente e não se restringe a circunstâncias ambientais. Também não poderia
ser fobia específica porque o quadro apresentado pela paciente não tem relação com algum fato, objeto, animal etc, que
conferiria a especificidade. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2000
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
5- Pacientes idosos são mais sensíveis aos efeitos de substâncias sedativas-hipnóticas, devido a:
a) alterações famacodinâmicas que acompanham o processo de envelhecimento
b) redução da função renal
c) variações na ligação a proteínas plasmáticas
d) menor velocidade de metabolização hepática de substâncias lipossolúveis
e) maior distribuição dessas substâncias para o tecido adiposo
Comentário: A metabolização hepática dos benzodiazepínicos (substâncias altamente lipossolúveis) é de duas a cinco
vezes mais lenta em pacientes idosos e, por isso, os efeitos adversos em geral são mais severos e o risco de intoxicação
é maior. Uma das causas mais comuns de quadros confusionais reversíveis em idosos é seu uso excessivo, mesmo em
pequenas doses. Tem-se recomendado o uso preferencial em idosos de benzodiazepínicos de metabolização mais rápida,
como o lorazepam e o oxazepam. REPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2000
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
6- O transtorno obsessivo-compulvivo (TOC) classifica-se, atualmente, em duas subformas: TOC com predomínio de sintomas obsessivos e TOC com sintomas predominantemente compulsivos. O que diferencia as duas subformas é:
a) no TOC-obsessivo os sintomas geram ansiedade, enquanto no TOC-compulsivo os sintomas não geram ansiedade
b) no TOC-obsessivo predomina a etiologia psicogênica, enquanto no TOC-compulsivo há predomínio da etiologia neurobiológica
c) o TOC-obsessivo não responde a tratamento medicamentoso, enquanto o TOC-compulsivo responde melhor ao tratamento medicamentoso
d) o TOC-obsessivo apresenta sintomas mais leves, enquanto no TOC-compulsivo os sintomas são mais graves
e) no TOC-obsessivo predominam idéias desagradáveis recorrentes, enquanto no TOC-compulsivo predominam atos
repetitivos, às vezes ritualizados
Comentário: Atentos ao enunciado, podemos encontrar a pista para chegarmos à resposta correta. Para tal, basta que
saibamos que sintomas obsessivos são predominantemente idéias, pensamentos, imagens que entram na mente do
indivíduo repetidamente. E sintomas compulsivos são atos, às vezes ritualizados que se repetem muitas vezes. As duas
subformas geram ansiedade e as hipóteses etiológicas existentes são as mesmas para as duas. Portanto, não existe uma
etiologia para cada subforma. Ambas subformas alcançam graus idênticos de gravidade. RESPOSTA E.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 1999
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
7- Mulher de 32 anos queixa-se de episódios de taquicardia e dispnéia, acompanhados de dor torácica em aperto, de
freqüência variável, sem desencadeantes evidentes (acontece em repouso, ao caminhar, assistindo à televisão) há aproximadamente 12 meses, acompanhados de sensação de morte iminente, o que está preocupando muito. Os episódios
duram 15 minutos, com resolução espontânea. Sem antecedentes pessoais ou familiares dignos de nota. Não é tabagista
e consome álcool em pequenas quantidades. Já procurou vários médicos, tendo feitos vários eletrocardiogramas, todos
normais, mas sem solução do caso. O exame físico é normal. Qual a melhor conduta?
a) introduzir benzodiazepínicos (diazepam 30mg/dia)
b) solicitar teste ergométrico e introduzir β-bloqueador
c) introduzir amitriptilina (iniciar com 25mg e aumentar até 100 a 150mg)
d) introduzir diclofenaco dissódico 75mg diários
e) orientar uso de calor local e massagens
Comentário: Inicialmente é necessário saber que o caso refere-se a uma pessoa que está sofrendo de transtorno do
pânico com ataques bem característicos e trajetória peculiar que é a de ir a vários especialistas antes de procurar o
psiquiatra. Tendo feito o diagnóstico resta saber que não basta a prescrição de benzodiazepínicos que se mostram ineficazes em tais casos. A solicitação de teste ergométrico e introdução de β-bloqueador denota que o diagnóstico não foi feito
corretamente. Igualmente, deduz-se com a introdução de diclofenaco dissódico e orientação para uso de calor local e
massagens. A literatura médica é clara quanto a introdução de amitriptilina iniciando com doses baixas e aumentando
gradualmente para o tratamento destes casos. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1999
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
8- Mulher de 30 anos procura assistência médica com o relato de que não consegue parar de verificar quantas vezes
trancou a porta., lavou a louça e fechou os armários. Acha que isto é um absurdo e a está impedindo de sair de casa e
trabalhar. A medicação de escolha neste caso seria:
a) clomipramina
b) imipramina
c) tranilcipromina
d) haloperidol
e) diazepam
Comentário: O caso exibe uma pessoa que está apresentando sintomas obsessivos (verificação repetida se trancou a
porta, se lavou a louça e fechou os armários) caracterizando transtorno obsessivo-compulsivo predominando pensamentos
obsessivos. Nestes casos é inegável a eficácia da clomipramina, especialmente por se tratar de transtorno precoce. A
imipramina é também um excelente antidepressivo tricíclico mas não tem eficácia no TOC, assim como tranilcipromina
(IMAO). O haloperidol é um neuroléptico butirofenônico eficaz nos casos de psicoses com sintomas positivos e o diazepam
embora ansiolítico não tem eficácia no tratamento neste tipo de transtorno. RESPOSTA A.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1998
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
9- “Dona de casa com 28 anos, sentiu-se muito mal a visitar um parente. Parecia que ia morrer: sufocava, sentia o coração
disparar, tremia e suava intensamente. Seu marido, assustado, levou-a a um Pronto Socorro. Quando foi atendida já estava
melhor e nada foi encontrado nos exames realizados. Após uma semana a sensação voltou, durante cerca de 30 minutos,
passando a ser freqüente, ora prolongada, ora durando apenas alguns segundos, evita sair sozinha por medo de não ter
socorro adequado. Já não vai a supermercados, não consegue ficar em filas de banco, evita festas ou reuniões, por receio
de sentir-se mal e passar vergonha”. O diagnóstico provável, é:
a) fobia social
b) transtorno ansioso generalizado com fobia social
c) transtorno do pânico com agorafobia
d) transtorno obsessivo-compulsivo com agorafobia
e) nenhuma das alternativas anteriores está correta
Comentário: O conhecimento da psicopatologia dos transtornos de ansiedade é importante para se fazer a distinção entre
eles. Ora, sabe-se que a fobia social está centrada em torno do medo de exposição pública em grupos comparativamente
pequenos levando à evitação de situações sociais. Em geral envolve as situações fora do círculo familiar. Esta característica nos parece suficiente ante a descrição do caso para excluir fobia social. Também não é transtorno ansioso generalizado com fobia social porque demandaria sintomas primários de ansiedade persistentes que não se evidencia na apresentação do caso. Percebe-se que preenche critérios para transtorno do pânico com agorafobia pelo aparecimento súbito, não
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havendo peculiaridade da situação para o surgimento da crise, portanto imprevisível, com sintomas autonômicos de ansiedade e outros relacionados a agorafobia como medo de espaço em que se concentram muitas pessoas ou de lugares que
sugiram dificuldade para escape. Está completamente excluída a possibilidade de TOC com agorafobia pela ausência dos
sintomas deste transtorno.
RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1998
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
10- Assinale a alternativa CORRETA:
a) a eletroconvulsoterapia pode ser utilizada com segurança em pacientes grávidas
b) benzodiazepínicos são menos eficazes do que neurolépticos no tratamento da crise de pânico
c) é freqüente a presença de vários sintomas autônomicos durante a crise de pânico
d) após seis meses de tratamento farmacológico, raramente há ocorrência de crise de pânico
e) despersonalização e desrealização são fenômenos psicopatológicos freqüentes no transtorno de pânico
Comentário: Nesta questão temos um impasse, vejamos então cada alternativa. A gravidez não é considerada uma
contraindicação para a eletroconvulsoterapia (ECT) e o monitoramento fetal geralmente é desnecessário a menos que a
gravidez seja de alto risco. O uso de ECT tem como principais contraindicações os pacientes com lesões expansivas do
SNC, pressaõ intracraniana elevada e risco para sangramento cerebral. Os benzodiazepínicos são uma das medicações de
escolha para o tratamento de crises de pânico e por isso são mais eficazes que os neuolépticos nesta situação. Em
relação aoas sintomas do ataque de pânico, observamos anteriormente a presença de diversos sintomas autonômicos
como taquicardia e sudorese. Pode haver reicidivas em cerca de 60% dos pacientes, mesmo com o tratamento adequado.
Finalmente, despersonalização e desrealização são sintomas bastante couns nas crises de pânico. Desse modo, temos
três respostas corretas. Como não há gabarito oficial e provavelmente a questão foi anulada, ficamos aqui com as três.
RESPOSTAS A, C e E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1998
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
11- Paciente procura o psiquiatra após ser atendida em serviço de cardiologia. Tem 49 anos, é do sexo feminino, e dois
anos vem referindo episódios de, no máximo, 10 minutos de duração onde se sente tensa, com uma sensação de que “algo
terrível irá acontecer” e que são desencadeados por situações corriqueiras como estar em um engarrafamento de trânsito
ou entrar em uma estação de metrô; por isso, há alguns meses tem evitado estas situações. Não foram encontradas
anormalidades cardiovasculares nos exames que realizou. Na consulta, sem alterações do estado mental. A conduta em
um caso como este deve ser:
a) orientar não enfrentar situações que possam causar desconforto ou maior ansiedade
b) prescrever medicações de forte poder sedativo, como clorpromazina
c) encaminhar para uma psicoterapia de longa duração
d) caso os ataques seja freqüentes e graves, iniciar com baixa dose de antidepressivo tricíclico
e) orientar o uso prolongado de benzodiazepínicos, como lorazepam
Comentário: É perceptível tratar-se de um estado ansioso com angústia antecipatória desencadeado por situações do
cotidiano. Essas situações são identificadas como elementos fobígenos e passam a ser evitadas. Pelas características
sugere um quadro de agorafobia. Por si, os pacientes adotam comportamento de evitação que não impede a recorrência do
quadro. A prescrição de sedativos do tipo clorpromazina não resulta eficaz porque sedar o paciente não é a razão do
tratamento. Antidepressivo tricíclico é uma formulação vaga porque existem vários e alguns são usados para transtornos
ansiosos específicos como é o caso da clomipramina para TOC. Portanto, caberia especificar qual tricíclico. O uso prolongado de benzodiazepínicos como o lorazepam está indicado em quadros ansiosos persistentes. Exemplo: transtorno de
ansiedade generalizada. Por fim, encaminhar para uma psicoterapia de longa duração deve ser conduta mais adequada
para propiciar a compreensão de fenômenos psicodinâmicos além da utilização de técnica cognitivo-comportamental.
RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1997
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
12- Quanto aos Transtornos Neuróticos e Relacionados ao Stress , é CORRETO:
a) a agorafobia e as fobias sociais são compreendidas atualmente entre os Transtornos Ansiosos
b) a chamada Ansiedade Generalizada não é persistente, e predomina em circunstâncias ambientais específicas
c) transtornos obsessivo-compulsivos não são reconhecidos pelo acometido como pensamentos ou impulsos de si próprio
d) entre os Transtornos Dissociativos/Conversivos temos as manifestações amnésticas, fugas, estupores e alterações
motoras, explicáveis por alterações da concentração de neurotransmissores
e) o transtorno Hipocondríaco é epidemiologicamente o mais comum deste grupo nosográfico
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Comentário: Os Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes configuram um dos blocos da CID10 (10a edição da Classificação Internacional de Doenças): F40 - F48. Este bloco inclui: agorafobia, fobia social, fobias
específicas, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obssessivo-compulsivo, reações ao
estresse grave, transtornos dissociativos e transtornos somatoformes, entre outros. Agorafobia, fobia social e fobias
específicas fazem parte do subgrupo de transtornos fóbicos-ansiosos. O transtorno de ansiedade generalizada, como o
próprio nome diz, traduz uma condição onde há ansiedade generalizada e persistente, não restrita ou fortemente predominante em quaisquer circunstâncias. Os transtornos obssessivo-compulsivos denotam presença de pensamentos ou
impulsos que acometem o indivíduo repetidamente e de maneira estereotipada e comportamentos repetidos de maneira
ritualizada. Os transtornos dissociativos incluem amnésia, fuga e estupor dissociativos, além de trantornos de transe e
possessão, e transtornos dissociativos de movimento e sensação, mas não há corrrelação etiológica definida do ponto de
vista neuroanantômico ou neurofisiológico. Por último, os transtornos de ansiedade são os mais comuns deste grupo.
RESPOSTA A.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
13- A associação medicamentosa mais comumente utilizada no tratamento da síndrome do pânico é:
a) tranilcipramina e haloperidol
b) haloperidol e benzodiazepínico
c) tranilcipramina e clomipramina
d) clomipramina e benzodiazepínico
e) benzodiazepínico e fenobarbital
Comentário: A experiência do tratamento desta síndrome é vasta e a combinação de drogas com psicoterapia é a mais
usada. Os tricíclicos (clomipramina e imipramina) são os mais usados como drogas de primeira linha seguidas pelos IMAO
(fenelzina e tranilcipramina), ISRS (fluvoxamina, fluoxetina, sertralina e paroxetina) ou um benzodiazepínico (clonazepam,
alprazolam e lorazepam). Considerando que os tricíclicos jamais devem ser associados aos IMAO e os tricíclicos são
considerados de primeira linha a sua associação com benzodiazepínico recai como a alternativa mais apropriada. Exclui-se
no tratamento desse transtorno o uso de neuroléptico (haloperidol) e barbitúrico (fenobarbital). RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
14- Um paciente sente-se obrigado a pensar repetidamente na seguinte questão: “porque possuo dois olhos?”. Apesar de
considerar esses pensamentos como absurdos e perturbadores, não consegue afastá-los de sua consciência. Neste caso
podemos supor que exista:
a) pensamento imposto
b) pensamento desagregado
c) pensamento obsessivo
d) idéia delirante
Comentário: Esta é uma pergunta que aborda a semiótica do pensamento. Este, como constituído a partir de elementos
sensoriais que podem fornecer substrato para o processo de pensar: imagens perceptivas e representações. O pensamento
imposto se instala rompendo a capacidade intelectiva do sujeito elaborar e afastar o que não está desejando. O pensamento
desagregado é uma forma típica e radicalmente incoerente no qual os conceitos não se articulam de forma lógica. No
pensamento obsessivo predominam idéias ou representações que, apesar de terem um conteúdo absurdo, impõe-se à
consciência persistente e incontrolavelmente. E a idéia delirante é patologicamente falseada. A base é mórbida e é motivada
por fatores patológicos. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
15- Um rapaz de 20 anos encaminhado ao urologista com quadro de urgência miccional. Refere que quando tem que falar
com estranhos, colegas de classe, e algumas vezes mesmo com amigos fica bastante nervoso: Sua face torna-se tão tensa
que tem dificuldade para falar, sente dor no peito, urgência miccional e boca seca. Aparece ainda um zumbido na sua
cabeça e sente como se estivesse fora do seu próprio corpo. Este ataque vem repetidamente e apenas quando está com
outras pessoas. Diz que nunca foi a festas, restaurantes ou bailes com receio de comportar-se de forma embaraçosa, e que
tem poucos amigos. O diagnóstico mais provável é:
a) transtorno de personalidade esquizóide
b) transtorno dissociado (conversivo)
c) síndrome do pânico (transtorno do pânico)
d) transtorno hipocondríaco
e) fobia social
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Comentário: A urgência miccional que leva o jovem ao urologista é mera expressão de ansiedade e faz parte de um
contexto explícito que é o medo de exposição pública. Ter que falar com pessoas conhecidas e não só estranhas pode ser
suficiente para desencadear comemorativos próprios do sistema nervoso autônomo e até sensação de despersonalização
(sente como se estivesse fora do próprio corpo). Uma das conseqüências desse quadro é a evitação de situações sociais
que leva ao isolamento social. RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1995
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
16- Os mecanismos de defesa que melhor descrevem o paciente obsessivo são:
a) evitação, deslocamento e projeção
b) conversão, repressão e identificação
c) isolamento, formação reativa e anulação
d) negação, projeção e idealização
e) recusa, clivagem e supressão do afeto
Comentário: A teoria psicodinâmica da etiologia do trantorno obsessivo-compulsivo identifica três mecanismos de defesa predominantes: isolamento (a ideía obssessiva não vem acompanhada de um afeto), anulação (existência de atos para
tentar anular o pensamento) e formação reativa (produção de um comportamento para dar conta de um desejo). RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1995
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
17- A respeito da prevalência de distúrbios mentais, indique a assertiva correta:
a) a esquizofrenia é um dos distúrbios psiquiátricos mais prevalentes nos grandes centros urbanos, embora seja uma
doença rara no meio rural
b) houve aumento considerável do uso de cocaína a partir dos anos 80 em todo o mundo, não sendo acompanhado por
aumento da prevalência da dependência a essa droga
c) o aumento de transtornos ansiosos deve-se ao alto grau de competitividade e exigência da sociedade moderna, sendo
assim, patologia exclusiva dos grandes centros urbanos
d) a depressão unipolar é mais freqüente em homens, mas sua prevalência está proporcionalmente aumentando mais em
mulheres a partir dos 60 anos
e) o distúrbio obsessivo-compulsivo pode manifestar-se através de “rituais” ou “manias”, muitas vezes socialmente aceitos, o que geral uma subavaliação de sua prevalência na população geral
Comentário: A incidência de esquizofrenia realmnete é mais alta nos grandes centros urbanos do que nas áreas rurais, o
que possivelmente estaria relacionado a presença de estressores sociais como fatores desencadeantes. No entanto a sua
prevalência na população varia de 1% a 1,5%. È correto dizer que houve aumento no uso de cocaína a partir dos anos 80,
mas houve também aumento na prevalência de dependência. Atualmente, o uso de cocaína está em declínio, principalmente
devido a maior conscientizaçaõ do seu risco, apesar de seu uso continuar prevalente, assim como casos de abuso e
dependência. Em relação aos transtornos ansiosos, podemos dizer que eles têm relação com aspectos da sociedade
moderna, porém não é uma patologia exclusiva dos centros urbanos. A depressão unipolar (ou transtorno depressivo maior)
é duas vezes mais prevalente em mulheres, e o transtorno bipolar é igualmente comum em homens e mulheres. Finalmente,
o transtorno obssessivo-compulsivo é caracterizado por comportamento compulsivos ritualizados e estereotipados, que
podem muitas vezes ser socialmente aceitos. RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1994
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
18- “Idéias de conteúdo bizarro, repetitivo ou escatológico, que se impõem de maneira insistente ao pensamento do indivíduo, por mais que se esforce por rechaçá-las ou que as considere absurdas e despropositadas”. Essa definição é de:
a) delírio de culpa
b) pseudo-alucinações
c) idéias deliróides persecutórias
d) confabulações
e) idéias obsessivas
Comentário: A descrição psicopatológica do conteúdo do pensamento expressada na questão evidencia claramente o
caráter impositivo e repetitivo que define uma idéia obsessiva. Percebe-se que não há a construção de um pensamento autoacusatório que caracterize o delírio de culpa, não se trata de percepções vividas como verdadeiras ou como vindo do exterior
que pudessem ser identificadas como pseudo-alucinações nem é um relato de fatos que não ocorreram no tempo atual que
define confabulação. RESPOSTA E.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 1994
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
19- Os benzodiazepínicos caracteristicamente:
a) baixam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e atenuam a ansiedade
b) elevam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e aumentam a ansiedade
c) não alteram o limiar para convulsão, não têm ação miorelaxante, mas atenuam a ansiedade
d) baixam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e atenuam a ansiedade, porém só em doses elevadas
e) elevam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e atenuam a ansiedade
Comentário: Não há muito a dizer... Os benzodiazepínicos, além de sua ação no sistema nervoso central, na redução
da ansiedade (ansiolítico) e na indução do sono (hipnótico), possui também ação anticonvulsivante e miorrelaxante.
RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1993
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
20- O tratamento com benzodiazepínicos:
a) está principalmente indicado nas formas relativamente transitórias de ansiedade, medo e tensão
b) está principalmente indicado para abolir sintomas somáticos e psíquicos de ansiedade de longa duração
c) é conduta de segunda escolha na síndrome de abstinência ao álcool
d) produz, freqüentemente, resultados satisfatórios nos casos de queixas físicas vagas
e) não produz síndrome de abstinência, mesmo após períodos relativamente longos
Comentário: O tratamento com benzodiazepínicos é indicado nos quadros de ansiedade aguda e agitação. Devido ao risco
de dependência, o uso a longo prazo, como nos quadros crônicos, devem ser evitados, podendo haver síndrome de abstinência grave.O uso de benzodiazepínicos é também considerado tratamento de escolha nos casos de síndrome de abstinência ao álcool. Nos quadros de queixas físicas vagas, o tratamento mais indicado é o uso de antidepressivos, muitas
vezes mesmo em baixas doses. RESPOSTA A
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1991
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
21- Nos quadros neuróticos, o paciente:
a) apresenta alucinações
b) sente-se descriminado por todo mundo
c) tem crises repetidas de raiva e agressão
d) queixa-se de sintomas psicológicos e/ou somáticos, mantendo contato com a realidade
e) perde totalmente o sentido da realidade de consumo
Comentário: Entendendo “neurose” como o conjunto de perturbações funcionais, psíquicas e somáticas que se instalam
em personalidades predispostas, podemos afirmar que neuróticos são aqueles que “queixam-se de sintomas psicológicos
e/ou somáticos, mantendo contato com a realidade”. Alucinações são sintomas encontrados nos psicóticos. Sentir-se
descriminado por todo mundo, ter crises repetidas de raiva e agressão, bem como perder o sentido da realidade de consumo, isoladamente não define o sujeito neurótico. RESPOSTA D.
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SÍNDROME MENTAL ORGÂNICA – DELÍRIUM E DEMÊNCIA

RESIDÊNCIA MÉDICA - 2003
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FMUSP
1- Paciente do sexo feminino, com 70 anos de idade, encontra-se internada na unidade de terapia intensiva, com pneumonia e desidratação Acorda à noite confusa e tenta sair da cama para colher flores no jardim, irritando-se quando a enfermagem tenta impedi-la. A principal hipótese diagnóstica é:
a) ansiedade generalizada com irritação
b) delirium
c) delírio
d) alucinações
e) demência
Comentário: A questão é bastante simples pois trata-se de um quadro característico: paciente idosa internada em unidade
intensiva apresenta confusão mental com agitação e ideação delirante. A flutuação da consciência é a principal marca de
delirium, e pacientes idosos hospitalizados tem grande risco de desenvolver este quadro. Pode haver inicialmente ansiedade, irritabilidade e alteração do padrão de sono. O quadro evolui com labilidade afetiva, alteração do ciclo sono-vigília,
ideação delirante persecutória, desorientação temporo-espacial, agitação e alucinações visuais ou auditivas (as alucinações visuais são bastante sugestivas deste quadro). O fato de ser um quadro agudo com distúrbio da consciência e da
sensopercepção afasta a hipótese de demência. Delírio e alucinações são manifestações sintomáticas que podem configurar diversos quadros, inclusive este. Além disso, os quadros de ansiedade não são acompanhados de ideação delirante
nem de alteração no nível de consciência. O delirium pode ter diversas causas, entre elas medicações, quadros infecciosos, hipóxia, alterações metabólicas entre outros. O tratamento consiste em medidas sintomáticas e identificação e
reversão da causa. Benzodiazepínicos e antipsicóticos em baixas doses podem ser utilizados. No caso acima, por tratarse de um paciente internado em unidade intensiva, este quadro costuma também ser denominado “psicose de UTI” e tem
como principal causa as medicações além das características do ambiente. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2002
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
2- Em relação aos transtornos mentais de origem orgânica na forma clínica de delirium encontra-se:
a) prejuízo progressivo da memória de fixação
b) idéias delirantes sistematizadas
c) alteração primária do humor
d) alteração do nível de consciência
e) orientação espacial conservada
Comentário: Esta síndrome mental orgânica pode ser causada tanto por transtornos próprios do sistema nervoso central
(SNC) como por transtornos com origem fora do SNC e envolvimento sistêmico, mas com repercussão no SNC. Há um
prejuízo temporário das funções cognitivas e as manifestações clínicas variam de paciente para paciente e de um episódio
para outro no mesmo paciente. Contudo, a principal alteração psicopatológica é do nível da consciência que fica rebaixada.
Outros sintomas surgem por conseqüência, todavia prejuízo progressivo da memória de fixação é próprio de outra síndrome
orgânica, a demência. Idéias delirantes sistematizadas ocorrem em outra ordem de transtornos como as psicoses funcionais, assim como alteração primária do humor é encontrada nos transtornos do humor. A orientação espacial costuma estar
alterada no delirium. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2001
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
3- O termo delirium, em psicopatologia, refere-se a:
a) distúrbio do juízo da realidade. É também chamado de idéia delirante ou deliróide
b) distúrbio da inteligência, acometendo indivíduos oligofrênicos moderados e graves
c) distúrbio, com rebaixamento leve a moderado do nível de consciência, acompanhado de desorientação temporo-espacial, dificuldade de concentração, perplexidade
d) distúrbio do humor, com predomínio de sentimentos depressivos
e) nenhuma das alternativas anteriores está correta
Comentário: Delirium é uma síndrome mental orgânica provocada por transtornos próprios do sistema nervoso central ou
por outros fora dele, mas com envolvimento sistêmico repercutindo sobre este sistema e proporcionando a manifestação de
sintomas psicopatológicos predominantemente cognitivos com evolução flutuante. Também é conhecida por Estado confusional
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agudo, Psicose tóxica, Psicose exógena, Síndrome orgânico-cerebral aguda etc. Não se refere a distúrbio da inteligência
e pode acometer qualquer indivíduo. A alteração do humor pode estar presente, é secundária e predomina a labilidade.
RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2000
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
4- Paciente masculino de 50 anos, internado para realização de cirurgia eletiva de revascularização do miocárdio. No
sétimo dia de pós-operatório, inicia quadro de apatia, desorientação temporal, dificuldade de manter a atenção, choro fácil,
labilidade e inversão do ciclo sono-vigília. Passa a dizer que foi raptado e precisa voltar imediatamente para casa. Assinale
a alternativa correta:
a) trata-se de um quadro de depressão, freqüentemente relacionado a pós-operatórios em cirurgias de revascularização,
devendo ser tratado com antidepressivos tricíclicos
b) trata-se de um quadro de depressão, freqüentemente relacionado a pós-operatórios em cirurgias de revascularização,
devendo ser tratado com antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina
c) trata-se de um quadro de delirium, devendo-se pesquisar causas clínicas e iniciar tratamento sintomático com
benzodiazepínicos
d) trata-se de um quadro de delirium, devendo-se pesquisar causas clínicas e iniciar tratamento sintomático com neurolépticos
incisivos
e) a presença de sintomas psicóticos alerta para a presença de psicose funcional, devendo ser medicado com neurolépticos
Comentário: O caso clínico exercita a competência para fazer diagnóstico e estabelecer a conduta mais adequada. Sendo
assim, observando o caso verificamos que apatia, desorientação temporal e dificuldade de manutenção da atenção são
sugestivos de alteração do nível da consciência. Choro fácil é indicativo de labilidade afetiva. A inversão do ciclo sono-vigília
denota ansiedade paranóide, medo que combina com a presença da idéia delirante. Esse quadro sintomático agregado ao
fato de ser um paciente de 50 anos e ter sido submetido a uma grande cirurgia, mesmo sendo eletiva, conduz o raciocínio
clínico para o diagnóstico de delirium. Então resta-nos conduzir o tratamento. Conforme já vimos na definição de delirium
precisamos averiguar possíveis causas clínicas para corrigi-las e iniciar medicação neuroléptica porque estamos diante de
um quadro psicótico orgânico cujos sintomas só respondem aos neurolépticos. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1999
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
5- Um paciente sem história de transtorno psiquiátrico, internado em Unidade de Terapia Intensiva, começa a ficar assustado e agitado, dizendo que uma cobra quer picá-lo, tentando arrancar o soro. Ao ser examinado, vê flores pela parede do
quarto e não sabe onde está. O diagnóstico mais provável é:
a) transtorno de pânico
d) demência
b) fobia de répteis
e) delirium
c) esquizofrenia
Comentário: A situação clínica se presta a ilustrar uma das possibilidades etiológicas de síndrome mental orgânica
ocorrida em UTI. Sobre o paciente só sabemos o quadro clínico apresentado que evidencia o comprometimento da consciência, alucinação visual, delírio, desorientação espacial, ansiedade paranóide e agitação psicomotora. Convém lembrar que
a chamada “psicose de UTI” ocorre por conta de fatores objetivos e subjetivos. Entre os subjetivos está a interpretação
sobre o significado do adoecimento, sensação de ameaça à integridade física, sensação de privação de sentidos e medo de
morrer. E entre os objetivos está o ambiente fechado, excesso de ruídos, procedimentos médicos invasivos e privação de
liberdade. Apesar de tudo isso é impossível afirmar que se trata de transtorno de pânico porque este é um transtorno de
ansiedade e não tem sintomas psicóticos. Também não é fobia de répteis não apenas pelo quadro psicótico, mas pela
inexistência de algum réptil no ambiente. Esquizofrenia tem características psicopatológicas diferentes do quadro apresentado pelo paciente e para preencher critérios de demência o início é insidioso e faltam outras informações como sobre o
estado da memória do paciente. RESPOSTA E.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1999
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
6- Uma paciente com 65 anos de idade vem trazida pela família, que informa que ela não é mais a mesma pessoa. Está
mais desanimada e inquieta e se queixa de insônia e inapetência. Está mais esquecida, deixou a panela vazia no fogo
aceso. Foi viajar, levou a mala, mas ao chegar descobriu que estava vazia. Quais devem ser as primeiras hipóteses
diagnósticas?
a) parafrenia e doença de Alzheimer
b) amnésia psicogênica e doença de Alzheimer
c) doença de Alzheimer e depressão
d) parafrenia e depressão
e) amnésia psicogênica e depressão
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Comentário: É crucial destacar que se trata de uma paciente de 65 anos que mudou o modo de ser, que está desanimada
e inquieta, com insônia, inapetente, com esquecimentos importantes como os referidos acima. Inicialmente somos levados
a pensar na possibilidade de estarmos diante de sintomas orgânicos. A seguir, observamos que os sintomas são sugestivos
de um quadro depressivo. Entretanto, esquecimentos dessa ordem são muito significativos ou por fazerem parte de situações cotidianas (cozinhar) ou pela associação implícita entre os fatos: viajar, precisar de roupas e outros objetos e aonde
carregá-los. Parafrenia está descartada pela ausência de transtorno delirante. Igualmente, falta o fator precipitante que
justifique a amnésia psicogênica. Resta-nos considerar que os sintomas sugestivos de depressão estão acompanhando
provavelmente o início de doença de Alzheimer. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1998
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
7- Paciente do sexo masculino, 65 anos, realizou há quatro dias cirurgia para revascularização do miocárdio. Evolui, porém,
no pós-operatório com alteração de comportamento, tenta levantar-se do leito, confunde o equipamento de monitoração de
sinais vitais com um televisor, chama auxiliares de enfermagem pelo nome de seus familiares. Quando se tenta entrevistálo , diz que não irá falar nada porque há pessoas na enfermaria “querendo assassiná-lo”. Qual o diagnóstico mais provável
neste caso:
a) transtorno delirante
b) parafrenia tardia
c) delirium
d) demência de Alzheimer
e) depressão psicótica
Comentário: A situação clínica em questão mostra um paciente com 65 anos que foi submetido a uma grande cirurgia e
que no pós-operatório apresentou sintomas psicopatológicos severos: obnubilação da consciência, desorientação, percepção anormal, ansiedade paranóide e idéia delirante persecutória. Vale ressaltar que paciente com idade acima de 60 anos
é um dos fatores de risco para manifestação de síndrome mental orgânica tipo delirium em pós-operatório de grandes
cirurgias. Desse modo, a combinação dos sintomas apresentados afasta a hipótese de ser transtorno delirante, parafrenia
tardia e depressão psicótica. A considerar a demência de Alzheimer faltou o principal sintoma que é o prejuízo mnêmico
retroanterógrado que não está referido na apresentação do caso clínico. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1997
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
8- O diagnóstico diferencial entre doença psiquiátrica (não-orgânica) e síndrome psico-orgânica (doença orgânica cerebral),
em pacientes com distúrbios do pensamento e do comportamento, faz-se pela presença, nesta última, de:
a) alucinações auditivas
b) eletroencefalograma em vigília normal
c) asterix e mioclonias
d) confusão quanto à identidade pessoal, espaço e tempo
e) função cognitiva normal
Comentário: As principais caraterísticas de um quadro orgânico são alteração do nível de consciência, desorientação e
distúrbios cognitivos. Alucinações auditivas e EEG normal podem ocorrer em ambos os quadros; asterix e mioclonias não
costumam aparecer em nenhum deles e nas síndromas orgânicas como já dissemos há prejuízo na função cognitiva. Desse
modo, ficamos com a alternativa que menciona a desorientação autopsíquica (identidade pessoal) e alopsíquica (espaço e
tempo). RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
9- Paciente masculino, 68 anos, trazido pela família ao Pronto Socorro, apresentava-se triste e chorando, com mudança
rápida de seu estado de humor, tornando-se alegre e rindo com facilidade. Tem dificuldade de lembrar o que fez no dia
anterior e não sabe em que dia da semana está. A família relata que o paciente caminhou durante toda a noite pela casa. O
diagnóstico sindrômico mais provável é:
a) síndrome de Asperger
b) síndrome de pânico
c) síndrome neurótica
d) síndrome orgânico-cerebral
e) síndrome de agitação psico-motora
Comentário: Como podemos observar, estamos novamente diante de um paciente idoso, apresentando labilidade afetiva,
déficit cognitivo e alteração do ciclo sono-vigília. Não restam dúvidas... RESPOSTA D.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 1995
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
10- Perplexidade, leve rebaixamento do nível de consciência, desorientação temporal, ansiedade intensa e ilusões visuais
são sintomas de:
a) esquizofrenia aguda
b) síndrome de pânico
c) demência tipo Alzheimer
d) delirium
e) fase maníaca de transtorno afetivo bipolar
Comentário: Conforme já definimos em comentários anteriores, o quadro de esquizofrenia aguda reúne sintomas clássicos
sem alteração do nível de consciência. Síndrome de pânico é um transtorno de ansiedade e também não tem rebaixamento do
nível de consciência. Demência de Alzheimer é uma doença crônica, progressiva, com perda crescente de memória, desorientação progressiva, declínio insidioso, entretanto não tem características de início súbito como parece ser a situação argüida.
Fase maníaca de transtorno afetivo bipolar tem um sintoma fundamental, a expansão do humor, que não está presente entre
os sintomas citados. Os sintomas acima fazem parte, portanto do quadro clínico de delirium. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1995
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
11- Paciente do sexo feminino, 57 anos, é internada por apresentar agudização de lúpus eritematoso sistêmico, com
manifestações renais e cardiovasculares, estando em uso de citostáticos e prednisona. No sexto dia de internação passou
a ficar agitada, vagava pela enfermaria, sem saber retornar para seu quarto. Passou a dizer que queriam matá-la e que os
médicos haviam armado um “complô” . Seu nível de consciência alterava-se ao longo do dia, e os sintomas pioravam à
noite. Em períodos mais agitados ficava agressiva e confundia a enfermagem com parentes de quem não gostava. O
diagnóstico mais provável para este quadro é:
a) depressão agitada
d) psicose maníaca
b) episódio esquizofrênico medicamentoso
e) paranóia aguda
c) delirium
Comentário: Vemos aqui alguns dados importantes a serem destacados para a compreensão do caso: agitação psicomotora,
desorientação espacial, ideação paranóide e, principalmente, alteração do nível de consciência. Acrescentemos a isso,
o fato de ser uma paciente de 57 anos, internada, com doença de base grave e em uso de medicação. Imediatamente,
devemos pensar em delirium, com estes fatores como possíveis causas do quadro. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1994
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FMUSP
12- O distúrbio psiquiátrico mais comum no pós-operatório imediato imediato de grandes cirurgias é:
a) depressão
d) ansiedade
b) delirium
e) anorexia
c) esquizofrenia
Comentário: Como já falamos pacientes submetidos a cirurgias são um dos fatores de risco para o quadro de delirium.
Outros fatores incluem pacientes idosos (principalmente com alguma comorbidade clínica ou quadro demencial anterior),
pacinetes queimados e quadros de abuso de substância em abstinência. Os outros distúrbios não têm relação direta com
situações de pós-operatório. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1991
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
13- Na síndrome orgânica cerebral predominam:
a) depressão e ansiedade
b) alterações de consciência
c) quadros maniformes
d) idéias suicidas
e) catatonia
Comentário: Pela última vez, não deixemos de lembrar: alterações do nível de consciência são MUITO sugestivas de um
quadro orgânico! Depressão e ansiedade são comuns, mas não exclusivas destes quadros; sintomas maniformes são
raros e podem acontecer em quadros induzidos por esteróides e ideação suicida e catatonia não costumam ocorrer em
síndromes orgânicos. RESPOSTA B.
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ESQUIZOFRENIA
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2003
IAMSPE
1- Paciente esquizofrênico em tratamento prolongado recebendo múltiplos medicamentos, apresenta quadro de febre alta,
rigidez muscular, sudorese, alteração de consciência com confusão mental e instabilidade dos níveis pressóricos. Dentro
dos exames complementares, apresenta nível elevado de CPK (creatinina fosfoquinase). O diagnóstico provável é:
a) uso oportunístico de cocaína (“overdose”)
b) intoxicação por anticolinérgicos
c) síndrome de abstinência a drogas
d) síndrome neuroléptica maligna
e) ingestão recente de “ecstasy”
Comentário: A síndrome neuroléptica maligna é uma complicação com risco de vida que pode ocorrer a qualquer momento
durante o curso de tratamento com antipsicóticos. Os sintomas incluem rigidez muscular e distonia, acinesia, mutismo,
turvação da consciência, agitação, hiperpirexia (até 41O C), sudorese, taquicardia e hipertensão arterial. Os principais
achados laboratoriais incluem aumento na contagem de leucócitos, CPK, enzimas hepáticas e mioglobina. O tratamento
consiste na descontinuação imediata dos antipsicóticos, apoio médico para resfriar o paciente e uso de antiparkisonianos
e relaxantes musculares. RESPOSTA D.

RESIDÊNCIA MÉDICA – 2002
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
2- Um paciente que declara que alguém está controlando seu pensamento, apresenta:
a) alteração da forma do pensamento
b) alucinação
c) alteração do conteúdo do pensamento
d) ilusão
e) pseudoalucinação
Comentário: As alterações do pensamento são divididas em alterações do curso, da forma e do conteúdo. O conteúdo é o
tema do pensamento e dentre suas alterações, temos o delírio de influência, também chamado de vivência de influência,
onde o indivíduo vivencia intensamente que está sendo controlado, comandado ou influenciado por uma força, pessoa ou
entidade externa. Os delírios de influência são fortes indicativos de esquizofrenia, constituindo sintoma de primeira ordem
(de Kurt Schneider). Apesar de ser considerada, nesta questão, como alteração de conteúdo do pensamento, a vivência de
influência também pode ser classificada como uma alteração do juízo de realidade. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2002
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
3- Pode ser considerado como sintoma positivo da esquizofrenia:
a) embotamento afetivo
b) alucinações
c) conteúdo do pensamento empobrecido
d) bloqueio do pensamento
e) isolamento social
Comentário: Esta questão aborda uma das classificações de manifestações clínicas da esquizofrenia. A seguinte classificação baseia-se na presença de sintomas positivos (ou produtivos) e sintomas negativos (ou de déficit). Os sintomas
positivos incluem basicamente delírios e alucinações e estão relacionados a uma melhor resposta ao tratamento. Os
sintomas negativos caracterizam-se por pobreza do discurso, perda de interesse (anedonia), isolamento social, embotamento
afetivo, bloqueio do pensamento e apatia, relacionando-se a uma pior resposta ao tratamento. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA – ÁREA BÁSICA: CLÍNICA MÉDICA – 2000
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
4- A apresentação inicial mais comum que prevê o aparecimento a curto prazo de psicose por corticosteróides é:
a) distorções da percepção visual
b) sentimento subjetivo de comprometimento cognitivo motor
c) sensação de bem estar
d) hiperexcitabilidade
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Comentário: A psicose por corticosteróides é um quadro variável e sem fatores de risco precisos, a não ser a correlação entre
altas doses de uso (acima de 60mg de prednisona por dia) e maior risco de aparecimento de sintomas. História psiquiátrica
anterior, história familiar ou mesmo o uso prévio de corticosteróides não são considerados parâmetros confiáveis para o
desenvolvimento deste quadro. Os sintomas surgem geralmente em duas semanas após o início do uso de corticosteróides,
mas podem ocorrer em qualquer período do tratamento. Os sintomas podem também ser muito variáveis e inclusive mudar de
padrão ao durante o curso da doença. No entanto, a maioria dos pacientes tende a apresentar sintomas afetivos. A apresentação inicial mais frequente é a hiperexcitabilidade cerebral, caracterizada por irritabilidade, labilidade do humor e hiperacusia,
que podem preceder em até 72 horas o aparecimento de sintomas mais graves tais como insônia severa, alucinações visuais
e auditivas, delírios e agitação psicomotora. O tratamento consiste em interrupção ou redução do uso de esteróides, no
entanto é preciso considerar a patologia subjacente para a qual a terapia com corticosteróides está sendo utilizada, bem como
o risco de sintomas psiquiátricos em resposta a abstinência da medicação. Além disso, antipsicóticos (principalmente haloperidol),
lítio, benzodiazepínicos e antidepressivos podem ser utilizados de acordo com os sintomas presentes. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1998
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
5- Alucinação, negativismo e delírio, são respectivamente, alterações de:
a) volição, juízo de realidade e afetividade
b) sensopercepção, afetividade e consciência
c) sensopercepção, volição e juízo de realidade
d) memória, afetividade e volição
e) memória, juízo de realidade e consciência
Comentário: As alucinações e as ilusões constituem as principais alterações da sensopercepção. A ilusão é a percepção
deformada de um objeto real e presente e a alucinação é a percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído, imagem) sem
a presença do objeto estimulante real. Os tipos de alucinações mais frequentes na clínica são: auditivas, visuais, táteis, entre
outras. O negativismo é a oposição automática e obstinada do indivíduo às solicitações do meio ambiente, seja pela família ou
equipe médica, configurando uma alteração da volição, ou seja, da vontade. No negativismo ativo, o paciente faz o oposto ao
solicitado; na forma passiva, o paciente simplesmentenada faz, quando solicitado pelo ambiente. O mutismo é frequentemente
uma forma de negativismo verbal. Finalmente, como já visto anteriormente, o delírio é a principal alteração do juízo de realidade,
isto é, o indivíduo julga a realidade de maneira errônea, e este fato tem na origem a doença mental (há outros juízos falsos que
não são patológicos, caracterizando-se apenas erros). O delírio é caracterizado por: convicção praticamente absoluta; impossibilidade de modificação por provas de realidade ou argumentos; conteúdo impossível (o que nem sempre é regra, pois
existem delírios de conteúdo “verídico”); e idiossincrasia em relação ao seu grupo sócio-cultural, ou seja, não é compartilhável.
As alterações do juízo de realidade estão incluídas muitas vezes nos distúrbios do pensamento. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1997
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
6- Quanto a caracterização geral dos Transtornos Esquizofrênicos, é CORRETO:
a) esperam-se distorções de pensamento, da senso-percepção e da afetividade
b) os acometidos mantém normalmente o senso de individualidade, unicidade e de direção de si
c) há alteração observada da consciência e grande comprometimento da capacidade intelectual
d) quando da remissão de sintomas, o acometido não se recorda de suas vivências psicóticas
e) praticamente não há evolução para completa recuperação e os transtornos têm prevalência significativamente maior de homens
Comentário: Os transtornos esquizofrênicos caracterizam-se pelas distorções do pensamento onde se destacam a desagregação ideativa e alterações no conteúdo, geralmente na interpretação das idéias; distorções da percepção onde surgem
as alucinações e da afetividade que costuma estar inadequada ou embotada. Como as perturbações envolvem as funções
mentais mais básicas o senso de individualidade, unicidade e de direção de si estão alteradas. Em contrapartida, a consciência é clara e a função intelectual mantida. De um modo geral, o paciente tem recordações de suas vivências psicóticas
quando remitem os sintomas psicopatológicos posto que ele sente que as suas idéias, sentimentos e outros atos são
conhecidos ou partilhados por outros. É verdade que o paciente não evolui para completa recuperação, entretanto os
transtornos esquizofrênicos têm prevalência igual para ambos os sexos. RESPOSTA A.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
7- São sintomas que constituem alteração do conteúdo do pensamento:
a) alucinações visuais
b) alucinações auditivas
c) delírios persecutórios
d) confabulação
e) desagregação do pensamento
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Comentário: Como já discutido em questões anteriores, as principais alterações do conteúdo do pensamento são as ilusões
e os delírios. Assim, os delírios são considerados julgamentos da realidade patologicamente errôneos. As alucinações
constituem alterações da sensopercepção, e são definidas como percepções claras de um objeto sem a presença do objeto
real. A confabulação caracteriza um distúrbio da memória, e consiste em uma falsificação da memória, que ocorre em clara
consciência e associada a uma amnésia de origem orgânica. Por fim, na desagregação do pensamento, há uma profunda e
radical perda dos nexos associativos, com total perda da coerência, classificada como uma alteração da forma do pensamento. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1996
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
8- O quadro clínico de esquizofrenia paranóide é caracterizado por:
a) idéias delirantes, rigidez muscular e alucinações táteis
b) percepção delirante, alucinações auditivas e sentimentos persecutórios
c) idéias delirantes, humor depressivo e alucinações auditivas
d) falsos reconhecimentos, humor expansivo e idéias delirantes
e) humor expansivo, rigidez muscular e alucinações táteis
Comentário: Observando as alternativas facilmente excluímos três das cinco. O humor depressivo está presente no transtorno depressivo e o humor expansivo é patognomônico do transtorno maníaco. Portanto, resta-nos examinar as alternativas
A e B. Idéias delirantes e alucinações táteis podem estar presentes em transtornos esquizofrênicos, porém rigidez muscular
é sintoma característico de esquizofrenia catatônica. Percepção delirante, alucinações auditivas e sentimentos persecutórios
são sintomas que descrevem muito bem um quadro de esquizofrenia paranóide. A percepção delirante está calcada em uma
percepção real à qual imediatamente é atribuída uma significação delirante. Alucinações são a percepção clara e definida de
um objeto (voz, ruído, imagem) sem a presença do objeto estimulante real. Na questão em discussão está relacionada a
audição de alguma coisa e é critério diagnóstico para este tipo de transtorno. Sentimentos persecutórios dizem respeito à
congruência do humor face aos sintomas de perseguição. RESPOSTA B.

RESIDÊNCIA MÉDICA – 1995
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
9- Em relação aos psicofármacos, assinale a INCORRETA:
a) o uso de carbonato de lítio contra-indica a prescrição de diuréticos que agem em nível de túbulo contornado proximal
b) um dos problemas relacionados a antidepressivos é que muitas vezes eles são indevidamente prescritos em baixas
dosagens e por curto período de tempo
c) o efeito anti-histamínico dos neurolépticos é responsável pelos sintomas parkinsonianos geralmente observados
d) os benzodiazepínicos possuem ação gabaérgica desibinitória
e) antidepressivos inibidores da MAO, ao contrário dos tricíclicos, não apresentam efeito quinidínico sobre a condução cardíaca
Comentário: Esta questão apresenta alguns dos princípios básicos da psicofarmacologia. O uso de carbonato de lítio
associado ao uso de diuréticos deve ser cuidadoso. O lítio é pricipalmente excretado pelo rim, e sua reabsorção é competitiva com a reabsorção de sódio. Após a filtração glomerular, cerca de 80% é reabsorvido no túbulo contornado proximal,
mas não há reabsorção no túbulo distal. Desse modo, a deficiência de sódio, provocada por exemplo pelo uso de diuréticos
que agem em túbulos distais (tiazídicos), pode aumentar a retenção de lítio, e consequentemente aumentar a litemia em
cerca de 30 a 50%, podendo causar intoxicação. Ao contrário, o uso de diuréticos que atuam no nível proximal, comoa
furosemida podem ser responsáveis por uma redução na litemia. Em relação aos antidepressivos, é importante observar que
sua eficácia está diretamente relacionada a dose utilizada e principalmente ao tempo de ação, que geralmente está em
torno de 2 a 3 semanas. Os antidepressivos têm como mecanismo de ação principal a interação com sistemas neurotransmissores serotoninérgicos e noradrenérgicos, através do bloqueio da recaptação, ou da inibição da monoaminoxidase
(MAO), que ocorrem dentro de horas após o início do uso. No entanto, sua ação terapêutica parece estar relacionada a
respostas adaptativas neuronais que são mais lentas, justificando a eficácia clínica somente após algumas semanas. Os
benzodiazepínicos agem ligando-se a os receptores gabaérgicos, aumentando sua afinidade pelo GABA (neurotransmissor
inibitório do SNC). Desse modo, o resultado observado é um aumento (efeito desinibitório, agonista) da ação gabaérgica do
SNC. Os antidepressivos tricíclicos possuem um efeito tipo quinidina quando em níveis plasmáticos terapêuticos e podem
reduzir o número de extrassístoles, sendo, por isso, contraindicado em pacientes com defeitos na condução cardíaca. Este
efeito não é observado em outras classes de antidepressivos, como os inibidores de MAO. Os sintomas parkisonianos
induzidos por neurolépticos incluem rigidez muscular, tremor perioral (chamado de síndrome do coelho) e postura inclinada
para frente. Este quadro é causado pelo bloqueio da transmissão dopaminérgica no trato nigroestriatal é pode ser observado
principalmente com o uso de neurolépticos de alta potência com baixa atividade anticolinérgica, como haloperidol e
trifluoperazina. O tratamento é feito com a utilização de agentes anticolinérgicos, amantadina ou anti-histamínicos. Assim,
após longa discussão, chegamos aà resposta da questâo. RESPOSTA C.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 1995
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
10- Acatisia e distonia aguda são efeitos colaterais de:
a) antidepressivos tricíclicos
b) neurolépticos
c) sais de lítio
d) benzodiazepínicos
e) antidepressivos bloqueadores de receptores de serotonina
Comentário: A acatisia é caracterizada por sensações subjetivas de inquietação que podem provocar incapacidade de
permancer sentado, agitação motora, movimentos de balançar o corpo e as pernas, e oscilar de um pé para o outro
quando está de pé, como se estivesse “marchando”. A acatisia pode aparecer a qualquer momento da terapia com
neurolépticos e o tratamento desta condição inclui inicialmente a redução da dosagem ao mínimo eficaz. Além disso,
benzodiazepínicos, beta-bloquadores (propranolol 30-120mg/dia) e anticolinérgicos pode ser utilizados na diminuição dos
sintomas. As distonias são contrações breves ou prolongadas dos músculos geralmente resultando em movimentos ou
posturas visivelmante anormais, como protusão da língua, torcicolo, blefaroespasmo e posturas distõnicas de membros
e tronco. O desenvolvimento deste quadro é caracterizado por seu início precocedurante o tratamento com neurolépticos
e sua alta incidência em homens jovens, em uso de altas doses de antipsicóticos de alta potência (por exemplo, haloperidol).
As distonias podem ser dolorosas e seu tratamento deve ser imediato, mais frequentemente com anticolinérgicos ou antihistamínicos. Outros transtornos dos movimentos relacionados a neurolépticos são: parkisonismo, discinesia tardia e a
síndrome neuroléptica maligna. RESPOSTA B
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1993
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
11- Sintoma característico da esquizofrenia paranóide:
a) perda de contato com a realidade objetiva
b) idéias delirantes de perseguição e auto-referência
c) delírios de grandeza
d) prática de ações anti-sociais com pouco sentimento de culpa
e) distúrbios do curso do pensamento
Comentário: A esquizofrenia forma paranóide é a mais comum em quase todo o mundo. É importante notar entre as
alternativas aquelas que se relacionam com transtornos psicóticos e entre estas as encontradas nos transtornos
esquizofrênicos. Assim sendo, excluímos a alternativa D porque se refere a um transtorno de personalidade. A perda de
contato com a realidade objetiva é comum a todas as psicoses. Todavia, idéias delirantes de perseguição e auto-referência
são o que melhor caracteriza a esquizofrenia paranóide, porque estão presentes invariavelmente. Trata-se de um distúrbio
do conteúdo do pensamento. Embora delírio de grandeza seja uma apresentação de sintoma paranóide não é o mais
prevalente neste tipo de esquizofrenia e é muito freqüente em transtorno maníaco com sintomas psicóticos. Distúrbio do
curso do pensamento refere-se à velocidade do fluxo do pensamento, por sua vez também mais relacionado com os
transtornos do Humor. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
12- As alucinações visuais dos pacientes esquizofrênicos caracterizam-se por:
a) vivacidade, projeção no espaço, precisão dos detalhes.
b) plasticidade, referência a figuras concretas do mundo objetivo, imutabilidade da imagem alucinada.
c) não observância das regras referentes à percepção visual natural, imprecisão, significação delirante.
d) clareza perceptual, atenção pela imagem alucinatória, variação dependente de luminosidade.
Comentário: As alucinações na visão clássica são sintomas característicos da esquizofrenia. Estas se referem a erros
sensoriais, ou seja, consistem em percepções sem o correspondente estímulo exterior. Ao examiná-las temos em vista sua
clareza, intensidade, projeção no exterior e imprecisão da realidade. Na esquizofrenia, as alucinações visuais ocorrem em
menor freqüência que as auditivas, por exemplo. Quando surgem são coerentes com o estado delirante. A imagem pode ser
clara, projetada no exterior, mas situada fora do campo visual. A imagem alucinada não é imutável porque surge concordante
com a desordem mental própria do esquizofrênico, bem como não depende de luminosidade. Portanto, de acordo com a
definição não observa as regras referentes à percepção visual natural, é imprecisa e sua significação sempre é delirante.
RESPOSTA C.
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RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
13- Delírio bem estruturado de caráter interpretativo, sem quadro alucinatório e delírio menos estruturado com quadro
alucinatório, são características de:
a) paranóia e parafrenia
b) parafrenia e paranóia
c) paranóia e esquizofrenia
d) esquizofrenia e paranóia
Comentário: A questão é concisa, porém traz em si as características fundamentais das afecções mentais focalizadas. A
definição de paranóia é clara: é um transtorno caracterizado pelo desenvolvimento de um sistema delirante duradouro, cujo
delírio é interpretativo, sem a presença de alucinações. Parafrenia também é um transtorno em que a presença de delírio é
marcante porque persistente, exuberante e perfeitamente sistematizado, mas podem estar presentes alucinações. Este
sintoma é o que a diferencia da paranóia. Comparada à esquizofrenia diferencia-se pela preservação da personalidade e
ausência de distúrbios da afetividade, volição etc. Já a esquizofrenia é caracterizada pela manifestação delirante efetivamente menos estruturada e por quadro alucinatório geralmente concernente com as idéias delirantes além dos outros sintomas
já referidos em outro comentário. Desse modo há uma referência clara à paranóia e esquizofrenia. RESPOSTA C.
RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
14- Os sintomas fundamentais da esquizofrenia segundo E. Bleuler são:
a) delírios e alucinações.
b) transtornos da associação ideativa, da afetividade, ambivalência e autismo.
c) sintomas catatônicos como hipercinesias, catalepsia e negativismo.
d) tendência auto e heterodestrutivas, tristeza, humor pessimista.
Comentário: Eugen Bleuler foi quem criou o termo “esquizofrenia”. Ele conceituou o termo para indicar a separação entre
pensamento, emoção e comportamento nos pacientes afetados. E para explicar melhor tal conceito ele descreveu os
sintomas fundamentais específicos da esquizofrenia que ficaram conhecidos como os quatro As de Bleuler: transtornos da
associação do pensamento, da afetividade, ambivalência e autismo. Conseqüentemente as demais alternativas ficam
excluídas. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
15- Assinale a alternativa correta:
a) as quatro formas clínicas de esquizofrenia são: simples, complexa, paranóide e catatônica.
b) alterações de consciência são bastante freqüentes na esquizofrenia.
c) comprometimento da inteligência acompanha invariavelmente a esquizofrenia.
d) os distúrbios da afetividade aparecem em todas as formas de esquizofrenia.
Comentário: Classicamente são estudadas quatro formas clínicas de esquizofrenia: simples, catatônica, paranóide e
hebefrênica. Entre as alterações psicopatológicas da esquizofrenia não se incluem distúrbios da consciência que se mantém clara, muita menos da inteligência que usualmente está mantida. Entretanto, os distúrbios da afetividade aparecem em
todas as suas formas. RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
16- A esquizofrenia forma paranóide se caracteriza por:
a) predominância dos sintomas psico-motores sobre os sintomas de desagregação do pensamento.
b) predominância dos sintomas produtivos (delírios e alucinações) sobre os sintomas psico-motores.
c) pela inexistência de sintomas psico-motores.
d) pela inexistência de sintomas produtivos.
Comentário: Esta forma de esquizofrenia é uma das mais comuns e o que a caracteriza é o início súbito e a proeminência
de sintomas produtivos também chamados positivos, ou seja, exuberantes na sua manifestação. Estes sintomas são as
idéias delirantes ou a apresentação de delírios e alucinações de cunho persecutório, grandeza, místico etc, alterações do
humor, congruente com os delírios além de outros sintomas acessórios entre os quais da psicomotricidade. Com isso,
esclarecemos que os sintomas psicomotores não são proeminentes nesta forma clínica e sim na forma catatônica. Ela tem
sintomas psicomotores, mas em menor dimensão e é rica em sintomas produtivos. RESPOSTA B.

24 MEDCURSO 2004

QUESTÕES COMENTADAS - PSIQUIATRIA

RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
17- Os sintomas fundamentais da esquizofrenia segundo Bleuler são:
a) delírio persecutório, alucinações auditivas, autismo e ambivalência.
b) autismo, ambivalência, desagregação do pensamento e transtornos qualitativos da afetividade.
c) autismo, transtornos da afetividade, perturbações psicomotoras, desagregação de pensamento.
d) delírio persecutório, desagregação do pensamento, alucinações auditivas e perturbações psicomotoras.
Comentário: Questão semelhante foi comentada anteriormente, todavia convém abordarmos novamente o assunto em
virtude das alternativas apresentadas. Facilmente verificamos a capciosidade das respostas. O quadro clínico da esquizofrenia apresenta todos os sintomas alinhados em todas as alternativas. Isso pode confundir os mais apressados ou
desatentos e levá-los a assinalar qualquer uma delas. Porém, atentos à formulação da questão recordamos que Bleuler
fez um destaque para os distúrbios do pensamento, emoção e comportamento que originou os sintomas fundamentais da
esquizofrenia conhecidos como os quatro As de Bleuler: distúrbio da associação do pensamento, da afetividade,
ambivalência e autismo. Na alternativa correta, lemos autismo, ambivalência, desagregação do pensamento e transtornos qualitativos da afetividade. Devemos esclarecer que “desagregação” é o mesmo que distúrbio da associação do
pensamento e transtornos qualitativos da afetividade a palavra “qualitativos” é apenas uma adjetivação dispensável. Esta
sutil substituição de palavras se presta a dúvidas e erros evitáveis. RESPOSTA B.
RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
18- Os fenômenos em eco de pensamento são considerados por Kurt Schneider como sintoma de 1ª categoria na:
a) oligofrenia
b) Psicose maníaco-depressiva
c) neurose de angústia
d) esquizofrenia
Comentário: Kurt Schneider pertenceu à alta tradição clínica alemã em psiquiatria. Ele notabilizou-se pela descrição
das “personalidades psicopáticas” que se tornaram um marco no estudo dos transtornos da personalidade e dos
sintomas de primeira e segunda ordem da esquizofrenia. Conseqüentemente, eco do pensamento também chamado
pensamento audível ou sonorização do pensamento está listado entre os sintomas de primeira ordem da esquizofrenia.
RESPOSTA D.
RESIDÊNCIA MÉDICA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA – UNIFESP
19- Um quadro de início tardio (acima de 25 anos) que se caracteriza por idéias delirantes, de cunho persecutório ou de
grandiosidade, que podem ser associadas a alucinações intrapsíquicas, presença de atitude autista e ambigüidade
afetiva, provavelmente trata-se de:
a) esquizofrenia forma hebefrênica
b) esquizofrenia forma catatônica
c) esquizofrenia forma paranóide
d) esquizofrenia forma simples
Comentário: Responder esta questão requer conhecer em essência a clínica das formas de esquizofrenia. Assim, a
esquizofrenia hebefrênica caracteriza-se principalmente pelas mudanças afetivas estando presentes delírios e alucinações, porém fugaz e fragmentariamente. O pensamento é desorganizado. O humor é inadequado, observam-se risos
imotivados, caretas, maneirismos e o comportamento é irresponsável e imprevisível. Inicia-se tipicamente na adolescência e cursa rapidamente com prejuízo da personalidade. Na esquizofrenia catatônica os sintomas proeminentes
são na esfera da vontade e da psicomotricidade. Podem se alternar diminuição marcante de reatividade ao meio
ambiente e de movimentos e atividades espontâneas e excitação não influenciada por estímulos externos. Também
pode apresentar rigidez postural ou flexibilidade cérea. Em geral está presente o negativismo. Na esquizofrenia paranóide
sobressaem-se as idéias delirantes de cunho persecutório ou de grandiosidade e as alucinações coerentes com o
delírio. Entre outros sintomas também costumam estar presentes o ensimesmamento ou autismo e a ambivalência
afetiva. E a forma simples é aquela que se caracteriza pela pobreza sintomática ficando mais evidente após anos de
evolução. O quadro clínico pode ser mais bem observado pelas metas jamais alcançadas como, por exemplo, profissional e relações afetivas, pela decadência social, exigências de direitos sem a contrapartida de deveres, alcoolismo
etc. RESPOSTA C.
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RESIDÊNCIA MÉDICA – 1989
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
20- Um paciente psicótico relata, ao entrar no consultório, que sentiu definitivamente que vai morrer, porque os óculos da
médica sobre a mesa estão com as hastes voltadas para ele.
Tal fenômeno nos faz supor tratar-se de:
a) percepção delirante
b) delírio de relação
c) delírio paranóide
d) interpretação delirante
e) ilusão visual
Comentário: Na percepção delirante, há o surgimento do delírio a partir de uma percepção normal que recebe, imediatamente ao ato perceptivo, uma significação delirante. Assim, neste caso, o paciente, ao entrar no consultório, vê os óculos
da médica sobre a mesa com as hastes voltadas para ele (uma percepção real); ao vê-los, “entende” imediatamente que vai
morrer (atribuição de uma significação delirante). A percepção delirante é um sintoma muito característico da esquizofrenia,
constituindo sintoma de primeira ordem. RESPOSTA A.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1988
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
21- São encontradas alterações de memória nas patologias abaixo EXCETO:
a) nas esquizofrenias
b) na arteriosclerose cerebral
c) nas demências
d) na histeria dissociativa
e) na síndrome de Korsakoff
Comentário: As alterações de memória podem ser divididas basicamente em alterações quantitativas (hipermnésias e
amnésia ou hipomnésias) e alterações qualitativas (paramnésias). Nas demências e na arteriosclerose cerebral observa-se
amnésia de retenção, ou de fixação, principalmente da memória recente. Na síndrome de Korsakoff, há amnésia de recuperação, isto é, o paciente não consegue recuperar a informação recentemente adquirida. Nos quadros dissociativos, geralmente ocorrem amnésias de evocação (recordação de fatos reprimidos de forma seletiva, ocorridos antes do trauma).
Finalmente, os quadros de esquizofrenia geralmente não apresentam alteração de memória. No entanto, alguns autores
têm discutido que pode haver déficit significativo. De qualquer modo, dentre as patologias apresentadas, a esquizofrenia é
a melhor resposta. RESPOSTA A.
RESIDÊNCIA MÉDICA – 1988
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS – UNICAMP
22- Faça associação.
1 - início entre 15 e 25 anos, com mau prognóstico
2 - evolução insidiosa, pobreza de sintomas paranóides e alucinatórios
3 - forma esquizofrênica mais freqüente, com alucinações auditivas
4 - alteração importante na função da psicomotricidade
5 - simultaneidade de sintomas maníacos ou depressivos

a - esquizofrenia simples
b - esquizofrenia paranóide
c - esquizofrenia hebefrênica
d - esquizofrenia catatônica
e - psicose esquizoafetiva

Assinale a alternativa CORRETA:
a) 1a, 2c, 3e, 4b, 5d
b) 1e, 2b, 3d, 4c, 5a
c) 1b, 2d, 3a, 4e, 5c
d) 1c, 2a, 3b, 4d, 5e
e) 1d, 2e, 3c, 4a, 5b
Comentário: Como já comentado em questão anterior, abordamos aqui a esquizofrenia em suas formas clínicas. A esquizofrenia simples é um quadro raro, caracterizado pelo início insidioso e progressivo de excentricidade e incapacidade para
responder às exigências da sociedade, além de pobreza de sintomas como delírios e alucinações. A forma paranóide é a
mais comum e caractreiza-se principalmente pela presença de delírios sistematizados ou alucinações auditivas frequentes.
Na esquizofrenia hebefrênica, predominam o afeto inadequado e incongruente, e os sintomas negativos, como embotamento
afetivo e perda da volição. Além disso, apresenta um inicio mais precoce, geralmente na adolescência, e cursa com prognóstico desfavorável devido à grande desestruturação psíquica. A forma catatônica é caracterizada pelo predomínio de
distúrbios psicomotores, como estupor, mutismo, rigidez e estereotipias. Por último, a psicose esquizoafetiva (ou transtorno
esquizoafetivo) reúne aspectos tanto da esquizofrenia quanto de um transtorno de humor, que não pode ser diagnosticado
como qualquer um deles. RESPOSTA D.

