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QUESTÃO NÚMERO 53

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: O principal efeito tóxico do uso dos opioides – neste caso, a morfina - é a diminuição da
frequência e da profundidade da respiração, o que pode progredir para apneia. Outras complicações,
como edema pulmonar, geralmente se desenvolvem em minutos a algumas horas após a superdosagem
de opioides. A morte resulta primariamente da hipóxia. As pupilas ficam mióticas. Delirium, hipotensão,
bradicardia, diminuição da temperatura corporal e retenção urinária também podem acontecer.

O tratamento para manter as vias respiratórias e dar suporte à respiração é a prioridade principal. O
antagonista de escolha é a naloxona (0,4 a 2 mg IV).

Ressalta-se que pacientes com estupor que têm frequências respiratórias de 12 respirações por minuto,
ou menos, a ventilação deve ser provida com bolsa válvula-máscara, realizando a manobra de elevação da
mandíbula; de forma a assegurar que o posicionamento anatômico ajude a diminuir a hipercapnia.
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O’Malley, G. F; O’Malley, R. Abstinência e intoxicação por opioides. Manuais MSD, maio 2020. Disponível
em: <Abstinência e intoxicação por opioides - Tópicos especiais - Manuais MSD edição para profissionais
(msdmanuals.com)>

Brandão Neto, R. A. Intoxicação por opioides. Medicina NET, abril, 2016. Disponível em: < Intoxicação por
opioides | dos Sintomas ao Diagnóstico e Tratamento | MedicinaNET>.

QUESTÃO NÚMERO 59

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: As troponinas são proteínas envolvidas no processo de contração das fibras musculares e
esqueléticas. As troponinas são consideradas marcadores bioquímicos sensíveis para lesão miocárdica. A
elevação dos níveis de troponina ocorrem entre 4 e 6 horas após a dor precordial, atingindo um poco em
12 horas e permanece elevada por 3 a 10 dias após evento isquêmico.
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