
Caso Vera 
 

Atividade Avaliativa – Múltipla Escolha 
 
1) Em relação aos critérios para o rastreamento do Diabetes Mellitus (DM) em adultos 
assintomáticos temos as seguintes afirmativas: 

I. Paciente apresentando obesidade severa, acanthosis nigricans, síndrome de ovários 
policísticos. 
II. Idade ≥ 45 anos. 
III. História de pai ou mãe com diabetes. 

A alternativa que contém a informação correta sobre as afirmativas acima é: 
a) Somente a I está correta. 
b) Somente a II está correta. 
c) Somente a III está correta. 
d) Apenas a I e a II estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
Feedback:  
Critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos 
Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e um dos seguintes fatores de risco: 
• História de pai ou mãe com diabetes; 
• Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos); 
• História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg; 
• Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<35 mg/dL); 
• Exame prévio de HbA1c ≥5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada; 
• Obesidade severa, acanthosis nigricans; 
• Síndrome de ovários policísticos; 
• História de doença cardiovascular; 
• Inatividade física; OU 
• Idade ≥ 45 anos; OU 
• Risco cardiovascular moderado  
Fonte: AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013. 
 
2) São complicações crônicas do Diabetes Mellitus, exceto: 

a) Retinopatia. 
b) Proteinúria. 
c) Doença arterioesclerótica. 
d) Hipotireoidismo. 
e) Nefropatia 

 
Feedback: O hipotireoidismo não é considerado como complicação crônica do DM. Abaixo a 
tabela.Complicações crônicas/doenças intercorrentes: 
• Proteinúria; 
• Neuropatia diabética (câimbras, parestesias e/ou dor nos membros inferiores, mononeuropatia 

de nervo craniano); 
• Retinopatia diabética; 
• Catarata; 
• Doença arteriosclerótica (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico,doença 



vascular periférica); 
• Infecções de repetição. 
Fonte: DUNCAN, B. B. et al., 2013. 
 
3) Em relação ao diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, todas as afirmativas estão corretas, 
exceto: 

a) O diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção da hiperglicemia. 
b) Os sinais e sintomas clássicos são: poliúria, polifagia, perda inexplicada de peso e polidipsia. 
c) Glicemia de jejum, glicemia casual e hemoblobina glicada podem ser utilizados no 

diagnóstico do Diabetes Mellitus tipo 2. 
d) Todos os pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 apresentam algum sintoma específico. 
e) A hemoglobina glicada reflete os níveis médios de glicemia ocorridos nos últimos dois a três 

meses. 
 
Feedback: No DM tipo 2, o início é insidioso e muitas vezes a pessoa não apresenta sintomas. Não 
infrequentemente, a suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação tardia. 
 
4) Em relação ao uso do AAS em pacientes com Diabetes Mellitus, é correto afirmar que: 

a) Deve ser utilizado mesmo que o paciente apresente história de alergia ao AAS. 
b) O AAS não é recomendado para a prevenção de eventos cardio-vasculares na presença de 

baixo risco para doença cardiovascular ( DCV)(< 5% em 10 anos). 
c) O AAS tem indicação na prevenção primária, mas não na prevenção secundária de pessoas 

com diabetes e história de DCV. 
d) Apenas os pacientes que já apresentaram eventos cardiovasculares é que devem utilizar o 

AAS. 
e) O uso do AAS em pacientes com Diabetes Mellitus é totalmente contraindicado.  

 
Feedback: O AAS não é recomendado para a prevenção de eventos CV na presença de baixo risco 
DCV(< 5% em 10 anos), como homens < 50 anos e mulheres < 60 anos sem outros fatores de risco, 
uma vez que o risco de hemorragia digestiva supera o benefício em potencial.  
 
5) Em relação as orientações preventivas do pacientes com DM2, todas as afirmativas estão 
corretas, exceto:: 

a) Vacinação anual contra a Influenza. 
b) Anualmente, o profissional deve realizar o exame completo dos pés que inclui: inspeção, 

palpação dos pulsos (pedioso e tibial posterior) e detecção da perda da sensibilidade 
protetora (PSP). 

c) Anualmente exame de fundo de olho pelo oftalmologista. Para aquelas pessoas com menor 
risco cardiovascular e com exame de fundo de olho normal, este poderá ser repetido a cada 
2-3 anos. 

d) Pesquisa de microalbuminúria amostra de urina e creatinina anualmente. 
e) No processo de acompanhamento solicita-se glicemia de jejum e Hb1AC anualmente, 

durante o tratamento. 
 
Feedback: No processo de acompanhamento solicita-se glicemia de jejum e Hb1AC a cada 3 meses 
durante o tratamento.  
Deve ser solicitada a cada 6 meses para aquelas pessoas com HbA1C < 7%.  



6) Em relação ao uso de estatinas no paciente com Diabetes Mellitus (DM) temos as seguintes 
afirmativas: 

 
I. Indicada para  diabéticos com doença cardiovascular (DCV) ou sem DCV e idade > 40 anos 
associado a um fator de risco para DCV, ou ainda na presença de múltiplos fatores de risco 
DCV.  
II. Tem como metas:    Diabéticos sem DCV: meta do LDL <100mg/dL. 
                               Diabéticos com DCV: LDL < 70 mg/dL. 
III. As estatinas não devem ser associadas ao AAS, por aumentarem o risco de sangramento 
gastrointestinal. 

  
A alternativa que contém a informação correta sobre as afirmativas acima é: 
 

a) Somente a I está correta. 
b) Somente a II está correta. 
c) Somente a III está correta. 
d) Apenas a I e a II estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
Feedback: As estatinas não aumentam o risco de sangramento gastrointestinal, mesmo quando 
associadas ao AAS, e devem ser prescritas conforme as orientações fornecidas. 
 
7) São medicações utilizadas no tratamento das dislipidemias com exceção:: 

a) Atorvastatina. 
b) Ciprofibrato. 
c) Ezetimiba. 
d) Niacina. 
e) Glicazida. 

 
Feedback: Todas as medicações são utilizadas no tratamento das dislipidemias, com exceção da 
Glicazida, que é uma sulfonilureia, utilizada no tratamento do Diabetes Mellitus. 
 



8) Em relação a avalição do risco cardiovascular, podemos afirmar que:  
 

a) História prévia de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, são 
considerados fatores de alto risco cardiovascular. 

b) O escore de Framingham faz uma projeção de risco para até 12 meses. 
c) Pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus, sem outras comorbidades, são 

considerados de baixo risco. 
d) Tabagismo e obesidade são considerados fatores de alto risco cardiovascular. 
e) Hipertensão arterial associada ou não a outros fatores, se caracteriza por ser de alto risco 

cardiovascular. 
 
Feedback: Entre os fatores de risco, existem aqueles considerados como alto risco cardiovascular, 
baixo risco ou risco intermediário, conforme tabela abaixo. 
 

Risco baixo ou intermediário Alto risco 

Tabagismo 
HAS (hipertensão) 
Obesidade 
Sedentarismo 
Sexo masculino 
Idade > 65 anos 
História familiar 
(H < 55a; M < 65a) – evento cardiovascular 
prévio 

AVC (acidente vascular cerebral) previamente 
 
IAM (infarto agudo do miocárdio) previamente 
 
LESÃO PERIFÉRICA (LOA – lesão de órgão-alvo)  
 
AIT, HVE, nefropatia, retinopatia, aneurisma de 
aorta abdominal, estenose de carótida 
sintomática. 
 
DM (Diabetes Mellitus) 

 
9) Assinale “V” para VERDADEIRO ou “F” para FALSO, nos parênteses em branco, sobre cada 
afirmativa a respeito do Diabetes Mellitus: 
 
(   ) A meta para o tratamento da hiperglicemia em adultos, atualmente recomendada pela 
Associação Americana de Diabetes, é alcançar HbA1c <7%. 
(   ) HbA1c deve ser medida no início do tratamento e a cada três meses, podendo ser realizada 
duas vezes ao ano para aqueles com bom controle metabólico. 
(   ) O único exame laboratorial utilizado para o diagnóstico de Diabetes Mellitus é a glicemia de 
jejum. 
 

a) F,F,F. 
b) F,F,V. 
c) F,V,F. 
d) V,V,F. 
e) V,V,V. 

 
Feedback: Existem quatro tipos de exames que podem ser utilizados no diagnóstico do DM: 
glicemia casual, glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 g em duas 
horas (TTG) e, em alguns casos, hemoglobina glicada (HbA1c). 



10) Leia as afirmativas abaixo, em relação as definições de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2): 
 
I- O paciente com DM2 tem risco aumentado de complicações crônicas microvasculares 
(retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovasculares (cardiopatia, doença arterial 
periférica e cerebrovascular). 
II- O controle glicêmico adequado reduz significativamente o risco de complicações 
microvasculares. 
III- DM 2 é um distúrbio metabólico crônico,decorrente da deficiência relativa de insulina, 
ou seja, uma combinação entre secreção insuficiente de insulina associada a resistência a 
sua ação nos tecidos alvo. 

 
A alternativa que contém a informação correta sobre as afirmativas acima é: 
 

a) Somente a I está correta. 
b) Somente a II está correta. 
c) Somente a III está correta. 
d) Apenas a I e a II estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
Feedback: Todas as alternativas estão corretas. O Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é um distúrbio 
metabólico crônico,decorrente da deficiência relativa de insulina, ou seja, uma combinação entre 
secreção insuficiente de insulina associada a resistência à sua ação nos tecidos alvo. A doença 
causa lesões micro e macrovasculares, e seu controle reduz este risco de forma muito importante. 


