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1) Com relação à avaliação e conduta do paciente com câncer de reto, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Nos tumores de reto a 4,0 cm da margem anal, com envolvimento apenas de pequena parte do esfíncter 

interno, é possível realizar como tratamento cirúrgico a ressecção anterior baixa interesfinctérica e 

anastomose coloanal. 

b) Nos pacientes com tumores avançados de reto superior com envolvimento linfonodal. é realizada 

neoadjuvância com radioterapia e quimioterapia, visando diminuir as taxas de recidiva local após o 

tratamento cirúrgico. 

c) O tratamento cirúrgico de adenocarcinoma de reto inferior, principalmente a amputação abdome-perineal do 

reto, apresenta altas taxas de morbidade, podendo levar a disfunções gênito-urinárias e colostomia definitiva. 

d) O sítio de metástase à distância mais comum é o fígado, sendo o pulmão o segundo órgão mais acometido. 

Menos frequentemente, há metástases para o cérebro e ossos. 

 

2) O prolapso total de reto ou procidência de reto é uma condição clínica caracterizada pela extrusão de todas as 

camadas do reto, além da borda anal. Com relação a esta patologia, marque a alternativa INCORRETA. 

a) A cirurgia por via abdominal, seja aberta ou laparoscópica, possui menores taxas de recidivas comparadas 

às técnicas de correção perineal. Na abordagem abdominal, é realizada a fixação do reto ao promontório 

sacral, podendo ser feita com uso de tela ou não e com a dissecção posterior do reto em algumas técnicas 

cirúrgicas. 

b) O tratamento cirúrgico pode ser realizado por via perineal ou abdominal, devendo sempre considerar a 

condição clínica do paciente para tal escolha.   

c) Ocorre com maior frequência em mulheres com idade próxima aos 70 anos, sendo a incontinência fecal ou 

constipação crônica sintomas bastante presentes. No exame físico, observam-se pregas radiais desde o ápice 

do prolapso até a área cutâneo -mucosa. 

d) São fatores associados ao surgimento do prolapso retal: flacidez da musculatura do assoalho pélvico, fundo 

de saco de Douglas profundo, falta de fixação do reto no sacro, cólon sigmoide redundante, multiparidade. 

 

3) Com relação ao câncer colorretal hereditário, marque a alternativa INCORRETA. 

a) Nos pacientes com Síndrome de Lynch, câncer colorretal hereditário não-polipoide, devido ao alto risco do 

desenvolvimento de lesões metacrônicas, a colectomia total com anastomose íleo-retal pode ser indicada. 

b) Os pacientes tratados cirurgicamente por polipose adenomatosa familiar devem ser acompanhados 

posteriormente a fim de detectar manifestações extracolônicas, como a polipose de duodeno e o tumor 

desmoide.  

c) A Síndrome de Peutz-Jeguers é uma doença autossômica dominante, caracterizada por fenótipo específico 

(pigmentação mucocutânea perioral e nas mãos) e presença de pólipos hamartomatosos, principalmente no 

intestino delgado. O tratamento cirúrgico é indicado na presença de anemia e sintomas obstrutivos. 

d) Na polipose adenomatosa familiar clássica, que cursa com a mutação do gene MLH1, devido ao alto risco de 

surgimento de câncer colorretal, o tratamento cirúrgico profilático com proctocolectomia total com bolsa 

ileal e anastomose íleoanal ou colectomia total com anastomose íleorretal pode ser indicado.  

 

4) A respeito das doenças inflamatórias intestinais, doença crônica do trato digestivo de causa ainda não totalmente 

conhecida, marque a alternativa INCORRETA. 

a) A fístula anorretal é uma das manifestações da doença de Crohn, podendo ser tratada de forma medicamentosa 

(antibióticos e anticorpos monoclonais) e cirúrgica, com fistulotomias principalmente. 

b) A doença de Crohn pode acometer todo o trato digestivo, desde a boca ao ânus, podendo atingir todas camadas 

da parede intestinal. 

c) As doenças inflamatórias intestinais ocorrem com mais frequência na raça branca e em judeus, acometendo 

principalmente a população jovem e adulta, em plena atividade produtiva.  

d) Na retocolite ulcerativa refratária ao tratamento clínico, está indicada como cirurgia curativa a 

proctocolectomia total com bolsa ileal e anastomose íleoanal. 

 



HUUFMA/ COREME                   Pré-requisito em ENDOSCOPIA, CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, GASTROENTEROLOGIA OU COLOPROCTOLOGIA 

2 

5) Com relação aos abscessos anorretais, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os abscessos anorretais são classificados conforme os espaços que ocupam, como abscessos perianais, 

isquiorretais, interesfinctérico e supraelevadores. Em aproximadamente 80% dos casos são encontrados os 

abscessos perianais ou interesfinctéricos.  

b) A maioria dos casos é de origem cripto-glandular, devido à obstrução das criptas anais. Outras causas são 

doença inflamatória intestinal, tuberculose, trauma, malignidade, corpo estranho, etc.  

c) O sintoma mais importante é a dor que, muitas vezes, piora ao sentar e evacuar. Em dor de caráter mais 

crônico, deve-se suspeitar de abscesso interesfinctérico e sintomas urinários de abscesso supraelevador. Os 

exames de imagem nem sempre são necessários.  

d) Os abscessos anorretais devem ser imediatamente incisados e drenados, algumas vezes apenas com anestesia 

local. A incisão elíptica ou em crucifixo, com excisão de peles, previne recidiva. O uso de antibiótico é indicado 

na presença de celulites e em pacientes imunodeprimidos.  

 

6) Paciente de 75 anos, foi submetido à colonoscopia de rastreamento que evidenciou angioectasia única em ceco 

maior que 1mm. Qual a MELHOR conduta? 

a) Tratar com hemoclipe, pois é uma lesão vascular. 

b) Tratar com plasma de argônio, devido ao risco de sangramento. 

c) Tratar com injeção submucosa e método térmico, pois é no cólon direito. 

d) Não tratar, pois a incidência de sangramento é baixa. 

 

7) Paciente de 40 anos, obeso, hipertenso e usuário crônico de dexalanzoprazol. Foi submetido a colonoscopia 

devido a diarreia líquida com pus há cerca de 20 dias, que evidenciou membranas amareladas revestindo a 

superfície mucosa do cólon sigmoide, compatíveis com colite pseudomembranosa. São fatores de risco para o 

desenvolvimento deste tipo de colite, EXCETO: 

a) Uso de antibióticos. 

b) Hospitalização recente e idade > 65 anos. 

c) Uso de inibidores da bomba de próton. 

d) Obesidade. 

 

8) Paciente de 60 anos, tabagista, dislipidêmica e hipertensa. Em uso de sinvastatina e enalapril. Apresenta diarreia 

líquida há 4 meses, sem sangue e de ocorrência noturna. Já fez uso de antiparasitários. Refere ainda perda de 

peso de 5 kg. Foi submetida à colonoscopia que foi concluída como exame normal até o íleo distal. O diagnóstico 

MAIS PROVÁVEL é: 

a) Colite amebiana. 

b) Colite colagenosa. 

c) Colite isquêmica. 

d) Colite pseudomembranosa. 

 

9) Paciente de 84 anos, hipertenso, coronariopata, diabético e com insuficiência renal em tratamento conservador, 

foi submetido à colonoscopia de rastreamento que foi normal e com excelente preparo intestinal. A MELHOR 

conduta para o programa de rastreamento de câncer colorretal para este paciente é: 

a) Nova colonoscopia após 10 anos. 

b) Fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

c) Não fazer mais colonoscopia após este exame. 

d) Colonoscopia virtual após 10 anos.  

 

10) São fatores de risco para o sangramento pós-polipectomia, EXCETO: 

a) Hipertensão arterial sistêmica 

b) Sangramento durante o procedimento. 

c) Obesidade. 

d) Insuficiência renal. 
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11) São considerados procedimentos endoscópicos de alto risco de sangramento, EXCETO: 

a) Gastrostomia ou jejunostomia endoscópica percutânea. 

b) Colocação de stent biliar ou pancreático. 

c) CPRE com esfincterotomia. 

d) Dilatação hidrostática ou pneumática. 

 

12) Em relação ao tempo de realização de endoscopia digestiva alta (EDA) para remoção de corpo estranho 

ingerido, são indicações de EDA de emergência, EXCETO: 

a) Corpo estranho pontiagudo no esôfago. 

b) Pilhas ou baterias no esôfago. 

c) Pacientes com obstrução esofágica completa. 

d) Corpo estranho pontiagudo no duodeno. 

 

13) É contraindicação absoluta para a realização de gastrostomia endoscópica percutânea, EXCETO: 

a) Ausência de ponto de transiluminação. 

b) Hipertensão portal com varizes gástricas. 

c) Ascite volumosa. 

d) Sepse. 

 

14) São fatores de risco para sangramento pós-esfincterotomia endoscópica, EXCETO: 

a) Colangite. 

b) O tamanho da esfincterotomia. 

c) Hemodiálise. 

d) Endoscopista pouco experiente. 

 

15) Paciente com doença de Crohn operada há cerca de 1 ano, foi submetido à colonoscopia que evidenciou ileíte 
aftoide difusa com mucosa difusamente inflamada. O escore de Rutgeerts é uma ferramenta usada para avaliar 

recorrência endoscópica pós-operatória na doença de Crohn. Este caso é classificado como: 

a) I3 

b) I4 

c) I0 

d) I2 

 

16) Em relação à retomada do aleitamento materno em paciente submetida à sedação em endoscopia, assinale a 

alternativa INCORRETA.  

a) Propofol - retorno imediato pós-sedação. 

b) Midazolam – 4h pós-sedação. 

c) Meperidina – 1h pós-sedação. 

d) Fentanil – retorno imediato pós-sedação. 

 

17) São sinais sugestivos de malignidade do GIST na ecoendoscopia, EXCETO:  

a) Linfoadenomegalias. 

b) Contornos irregulares. 

c) Tamanhos. 

d) Homogeneidade. 

 

18) Sobre as varizes duodenais, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) É representada na ecoendoscopia por múltiplas imagens anecoicas na camada submucosa. 

b) A hemorragia por ruptura apresenta baixa mortalidade. 

c) A abordagem endoscópica aumenta o risco de fenômenos embólicos nas varizes periduodenais.  

d) Recomendações específicas de tratamento ainda necessitam ser determinadas devido à baixa frequência 

desta complicação da hipertensão portal. 
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19) Em relação à gastropatia hipertensiva portal, assinale a alternativa INCORRETA. 

a)  A colocação de TIPS diminui a frequência de sangramento. 

b) A gravidade das lesões não tem relação positiva com história de ligadura de varizes de esôfago. 

c) Apresenta-se como anemia em 25% dos casos. 

d) É descrita em até 80% dos cirróticos.  

 

20) São indicações da enteroscopia por cápsula, EXCETO: 

a) Doença de Crohn de intestino delgado na forma estenosante. 

b) Investigação diagnóstica de tumores de intestino delgado. 

c) Investigação de anemia ferropriva. 

d) Investigação de doença celíaca refratária. 

 

21) São contraindicações absolutas de colocação de balão intragástrico, EXCETO: 

a) Cirurgia gástrica prévia. 

b) Coagulopatias. 

c) Gestação. 

d) Esofagite eosinofílica. 

 

22) São sinais endoscópicos de atrofia duodenal na doença celíaca, EXCETO: 

a) Perdas de pregas. 

b) Nodulações. 

c) Fissuras entre vilosidades. 

d) Padrão vascular submucoso não visível. 

 

23) Na escala de preparo de cólon de Boston, o achado de toda a mucosa do segmento bem visualizada e com clareza 

e sem resíduos fecais ou líquido opaco corresponde ao escore:  

a) 0 

b) 1 

c) 3 

d) 2 

 

24) Qual dos corantes abaixo é utilizado em endoscopia para demarcar uma região com o intuito de encontrar este 

local durante laparotomia ou nova endoscopia? 

a) Vermelho congo. 

b) Tinta da Índia. 

c) Lugol. 

d) Índigo carmim. 

 

25) Paciente com SIDA que evoluiu com disfagia e odinofagia foi submetido à EDA, que demonstrou múltiplas placas 

brancas elevadas, confluentes e nodulares, com hiperemia e ulceração, compatíveis com candidíase esofagiana. 

Baseado na classificação de Kodsi para esofagite por cândida, estas características endoscópicas correspondem 

ao grau: 

a) 1 

b) 3 

c) 2 

d) 4 
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26) A traqueia e o esôfago são derivados do intestino anterior primitivo. Inicialmente, eles aparecem como um 

divertículo ventral único nos primeiros dias de gestação. Subsequentemente, há um alongamento e separação 

do divertículo em via aérea e esôfago, na direção cefálica e caudal. Erros neste processo resultam em atresia, 

fístula traqueo-esofágica e suas variantes. Segundo a classificação de Gross o tipo MAIS COMUM é: 

a) A 

b) D 

c) B 

d) C 

 

27) Com relação às patologias do esôfago, é INCORRETO afirmar:  

a) A causa mais frequente de perfuração esofágica é espontânea. Conhecida como síndrome de Boerhaave. 

b) O carcinoma de células escamosas é o tipo histológico mais comum do câncer de esôfago, inclusive sendo 

endêmico em países como China e Índia, com predileção pela população de baixo nível sócio econômico. 

c) O divertículo de Zenker tipicamente afeta homens na sétima e oitava década de vida. Seu sintoma mais 

comum é a disfagia. 

d) Manometria esofágica e cintilografia gástrica são exemplos de exames utilizados para afastar distúrbios de 

motilidade nos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. 

 

28) Com relação às patologias do estômago, é INCORRETO afirmar: 

a) As úlceras classificadas como tipo II e III pela classificação de Johnson estão associadas à hipersecreção ácida. 

b) As úlceras gástricas benignas localizadas ao longo da pequena curvatura são as mais comuns. A infecção por 

H. pylori está ausente na maioria dos casos. 

c) Infecção por H. pylori, pólipos gástricos, tabagismo e cirurgia gástrica prévia são exemplos de fatores de risco 

para câncer gástrico. 

d)  Segundo a classificação TNM, o câncer gástrico que invade o peritônio visceral é classificado como T4. 

 

29) Assinale o fator de risco que NÃO está associado ao adenocarcinoma de esôfago: 

a) Obesidade.  

b) Tabagismo. 

c) Doença do refluxo gastroesofágico. 

d) Acalasia. 

 

30) São preditores independentes de risco de recorrência após ressecção de GIST (Gastrointestinal Stromal Tumors), 

EXCETO: 

a) Tamanho do tumor. 

b) Índice mitótico. 

c) Acesso laparoscópico. 

d) Localização do tumor. 

 

31) Paciente com diagnóstico recente de cirrose hepática de etiologia alcoólica, foi internado na enfermaria de 

gastroenterologia em virtude de ascite. Refere que parou o consumo de bebidas alcoólicas há 6 meses. Nega 

outras comorbidades e não faz uso de qualquer medicação. Na enfermaria, foi realizada paracentese que revelou 

gradiente albumina soroascite (GASA) >1,1 g/dL, proteínas totais 0,9 g/dL e 200/mm³ de polimorfonucleares. 

Exames séricos: sódio:115, Cr:0,5, K:4,2; U:36. Qual o MELHOR tratamento para o caso? 

a) Ceftriaxona 1g IV 12/12 h, dieta hipossódica e paracentese de alívio, se necessário. 

b) Dieta hipossódica, restrição hídrica e profilaxia com Norfloxacino 400 mg/dia. 

c) Lactulona 20 ml VO 3 x dia para profilaxia de encefalopatia hepática e dieta hipossódica. 

d) Furosemida 40 mg + Espironolactona 100 mg/dia e restrição hídrica. 
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32) Em relação à insuficiência hepática aguda grave, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O transplante hepático está indicado em todos os casos, sendo a única modalidade terapêutica capaz de 

reduzir a mortalidade, que se encontra em torno de 70% a 90%, se não feita a substituição do fígado. 

b) Hipertensão intracraniana secundária a edema cerebral é uma das principais causas de óbito nos pacientes 

com essa patologia. 

c) Encefalopatia hepática é de apresentação incomum na insuficiência hepática aguda grave, pois não há 

hipertensão portal e shunt porto-sistêmico, como acontece em casos de hepatopatia crônica. 

d) Icterícia é incomum, visto que predomina necrose hepatocelular sem comprometimento dos canalículos 

biliares. 

 

33) Sobre a enterocolite pseudomembranosa, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A coprocultura é exame rotineiro na prática clínica para se identificar o Clostridium difficile e indicar o tipo 

de tratamento. 

b) A infecção pelo HIV isoladamente predispõe à doença pelo Clostridium difficile. 

c) A diarreia geralmente aparece após a segunda semana de antibioticoterapia. 

d) Pode ser causada por outras drogas que não os antibióticos. 

 

34) Com relação às complicações da pancreatite aguda, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Os pseudocistos localizam-se principalmente na cabeça pancreática. 

b) Os pseudocistos são acúmulo de tecido, líquido, enzimas pancreáticas e sangue e ocorrem em cerca de 30% 

dos pacientes. 

c) Os pseudoaneurismas são encontrados em até 10% dos pacientes com pancreatite aguda. Devem ser 

suspeitados em pacientes que desenvolvem sangramento gastrintestinal alto, sem causa aparente. 

d) Infecção e hemorragia são as principais causas de morte por pseudocisto pancreático. 

 

35) Em qual das alternativas abaixo TODOS os critérios são definitivos para o diagnóstico de pancreatite crônica? 

a) Calcificações intrapancreáticas; dilatação irregular dos ductos pancreáticos; concentração baixa de 

bicarbonato na secreção pancreática; fibrose irregular e cálculos intraductais. 

b) Aumento focal da glândula; fibrose irregular; concentração baixa de bicarbonato na secreção e necrose 

pancreática. 

c) Calcificações intrapancreáticas; dilatação do ducto pancreático principal; fibrose irregular e aumento difuso 

da glândula. 

d) Coleção extrapancreática; cálculos intraductais; dilatação irregular dos ductos pancreáticos e fibrose 

irregular. 

 

36) Assinale qual das medicações listadas abaixo NÃO fornece melhora sintomática da doença do refluxo 

gastresofagiano: 

a) Agonistas GABA-B. 

b) Inibidores da bomba de próton. 

c) Antiácidos. 

d) Benzodiazepínicos. 

 

37) Das afirmações abaixo, sobre o H.pylori, assinale a que está INCORRETA. 

a) Coloniza as células epiteliais de superfície do antro gástrico. 

b) Causa uma diminuição no número de células G do antro. 

c) A maioria das pessoas adquire a infecção durante a infância. 

d) O esquema atual de erradicação do H.pylori deve ser feito por 14 dias. 
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38) Qual dos fatores de risco listados abaixo é o mais fortemente associado ao desenvolvimento da síndrome do 

intestino irritável? 

a) Uso de corticoides orais. 

b) Intolerância alimentar. 

c) Depressão. 

d) Gastroenterite bacteriana. 

 

39) Paciente feminina de 28 anos, com história de doença de Crohn ileal, usuária crônica de corticoide, apresenta 

dor abdominal, náuseas e vômitos há 2 dias. A enterografia por ressonância magnética revela estenose fibrótica 

no íleo com cerca de 20cm de comprimento e dilatação à montante. Não existe evidência de abscesso ou fístulas. 

Qual a MELHOR opção de tratamento para esta paciente? 

a) Terapia biológica com infliximabe ou adalimunabe. 

b) Ajustar dose de corticoide e iniciar azatioprina. 

c) Ressecção cirúrgica. 

d) Enteroscopia e dilatação com balão pneumático.  

 

40) Paciente masculino, 60 anos, tabagista crônico e com diagnóstico de pancreatite crônica alcoólica. Evolui com 

perda de peso nos últimos dois meses. Faz reposição de enzima pancreática devido à esteatorreia. Apresenta-

se caquético e com bioquímica hepática alterada. Realizou tomografia computadorizada de abdome que 

evidenciou calcificações na cabeça e corpo do pâncreas, além de ducto biliar com diâmetro de 8mm comparado 

com 5mm do estudo prévio feito há 2 anos. Qual dos exames abaixo é o MELHOR para prosseguimento da 

investigação? 

a) Biópsia hepática guiada por ultrassonografia. 

b) Biópsia da cabeça do pâncreas guiada por tomografia. 

c) Ecoendoscopia. 

d) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 

 

41) São características da doença de Menétrier, EXCETO:  

a) Hiperalbuminemia. 

b) Hiperplasia foveolar. 

c) Pregas gástricas gigantes no fundo e corpo. 

d) Redução da secreção ácida. 

 

42) Paciente de 60 anos, com tumor de pescoço, evoluindo com disfagia e perda de peso, necessitando de 

alimentação enteral. A MELHOR via de acesso nutricional para este paciente é: 

a) Gastrostomia endoscópica percutânea pela técnica de tração. 

b) Gastrostomia cirúrgica. 

c) Passagem de sonda nasoenteral. 

d) Gastrostomia endoscópica percutânea pela técnica de punção com gastropexia. 

 

43) Na pancreatite aguda biliar, depois da ecoendoscopia, o segundo melhor exame para diagnóstico de 

coledocolitíase é: 

a) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 

b) Colangiopancreatografia por ressonância magnética nuclear. 

c) Ultrassonografia de abdome superior. 

d) Colangiotomografia computadorizada. 
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44) Sobre o pâncreas divisum, assinale a alternativa CORRETA. 

a) É a causa mais comum de pancreatite aguda. 
b) A papilotomia da papila maior previne crises de pancreatite. 
c) A pancreatografia é considerada o melhor método diagnóstico. 
d) É caracterizado pela fusão completa entre os ductos pancreático dorsal e ventral. 

 
45) Qual dos testes relacionados abaixo é considerado o PADRÃO-OURO para o controle de erradicação do 

Helicobacter pylori? 

a) Histologia. 
b) Teste rápido da uréase. 
c) Sorologia. 
d) Teste respiratório com ureia marcada com carbono 13 ou 14. 

 
46) É fator PROTETOR para adenocarcinoma de cólon: 

a) Atividades laborais noturnas. 
b) Uso recorrente de anti-inflamatório não esteroidal. 
c) Tabagismo. 
d) Ingesta frequente de carne vermelha. 

 
47) Paciente de 19 anos de idade, vestibulando, trazido pela mãe ao ambulatório de clínica médica com quadro de 

diarreia há 3 meses. Trata-se de 3 a 6 episódios diários de evacuações volumosas, sem melhora com jejum, sem 
tenesmo, sem muco, pus ou sangue macroscopicamente. Acompanha o quadro uma perda de 8% do peso basal 
do paciente. A mãe traz uma série de exames realizados ao longo do período, incluindo 3 exames parasitológicos 
de fezes negativos, um teste Sudan III positivo para gordura fecal, 3 pesquisas negativas para sangue oculto 
fecal, e uma ferrocinética com ferro sérico baixo, ferritina reduzida e saturação de transferrina reduzida. A causa 
MAIS PROVÁVEL, entre as apresentadas abaixo, para a diarreia, é: 

a) Adenoma viloso de cólon. 
b) Intolerância à lactose. 
c) Doença celíaca. 
d) Tuberculose intestinal. 

 
48) Paciente de 30 anos, apresentando quadro clínico compatível com cirrose hepática. Apresenta ainda anéis 

de Kayser-Fleischer. Qual o exame de rastreio para a PRINCIPAL HIPÓTESE diagnóstica de base desse 
paciente? 

a) Ferritina. 
b) Antimitocôndria. 
c) Antimúsculo liso. 
d) Ceruloplasmina. 

 
49) Em relação à pancreatite aguda, é CORRETO afirmar: 

a) A etiologia mais comum é o uso excessivo de álcool, seguida por litíase biliar. Outra causa bastante relevante 
é a hipertrigliceridemia, especialmente a partir de valores acima de 300 mg/dl. 

b) Em pacientes com quadro leve, não há necessidade de total resolução da dor ou total normalização das 
enzimas para início de dieta oral.  

c) A obesidade e diabetes mellitus tipo 2 não são considerados causas diretas e nem fatores de risco. 
d) O uso de antibiótico é recomendado na maioria dos casos, de forma profilática (ou seja, mesmo na ausência 

de indícios de infecção), devido ao alto risco de choque séptico. 
 
50) São fatores de risco para úlcera gástrica associada ao estresse, EXCETO: 

a) Jejum prolongado. 
b) Ventilação mecânica prolongada. 
c) Instabilidade hemodinâmica. 
d) Traumatismo cranioencefálico. 
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