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CLINICA MÉDICA: 

 

1. O átrio direito é a câmara cardíaca que normalmente recebe o sangue venoso 

sistêmico. Nessa câmara, encontra-se a valva de Eustáquio, que se relaciona com: 

 

a) veia cava inferior 

b) crista terminalis 

c) veia cava superior 

d) seio coronário 

e) junção átrio ventricular direita 

 

2. Um homem de 54 anos, portador de doença arterial coronariana crônica, 

apresenta, após intensa emoção, dor torácica precordial e perda da consciência. Os 

pulsos periféricos não são perceptíveis, e a pressão arterial não foi percebida. O 

mecanismo provável da parada é: 

 

a) assistolia 

b) atividade elétrica sem pulso 

c) taquicardia supraventricular 

d) fibrilação ventricular 

e) fibrilação atrial 

 

3. Um homem de 56 anos procura o pronto-socorro por dor torácica, referindo 

pressão retroesternal, irradiada para a mandíbula, desencadeada por esforço, 

melhorando após 3 minutos em repouso, que não se altera com a posição ou com a 

ventilação. O paciente é atendido 1 hora após e no momento está assintomático. O 

eletrocardiograma é normal. A alternativa que melhor relaciona a hipótese mais 

provável e a conduta, respectivamente, nesse momento, é: 

 

a) angina de peito – dosagem de troponina 
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b) infarto agudo do miocárdio – ecocardiograma 

c) infarto agudo do miocárdio – coronariografia 

d) dissecção de aorta – radiografia de tórax 

e) angina de peito – teste de esforço 

 

4. Uma criança, de 1 ano, é admitida na unidade de terapia intensiva por choque 

hipovolêmico decorrente de uma gastrenterite aguda iniciada há 4 dias. Há mais 

ou menos 1 hora, apresentou crise convulsiva tônico-clônica e generalizada com 

duração de 5 minutos, mantendo-se prostrado e hipoativo até o momento. Ao 

exame físico, apresenta acentuada palidez  cutâneo-mucosa, conjuntivas ictéricas, 

bons pulsos, sopro sistólico (3+/6), petéquias esparsas nos membros e no tronco, 

discreto edema de face e de extremidades, além de FC = 150bpm, FR = 17 irpm e 

PA = 140x90mmHg. O diagnóstico mais provável seria: 

 

a) púrpura de Henoch-Schönlein 

b) síndrome hemolítico-urêmica 

c) sepse com coagulação intravascular disseminada 

d) púrpura autoimune 

e) meningococcemia 

 

5.  Qual das afirmações a seguir sobre os efeitos da epinefrina durante a tentativa 

de ressuscitação é verdadeira? 

 

a) a epinefrina reduz a resistência vascular periférica e  diminui a pós-carga 

miocárdica, de modo que as contrações ventriculares são mais eficazes 

b) a epinefrina melhora a pressão de perfusão da artéria coronária e estimula as 

contrações espontâneas quando há assistolia 

c) a epinefrina é contraindicada na fibrilação ventricular, pois aumenta a 

irritabilidade miocárdica 

d) a epinefrina reduz o consume de oxigênio miocárdico 

e) nenhuma das respostas acima 

 

6. Com relação ao tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é 

correto afirmar: 
 

a) o uso da xantinas, apesar de ter menor grau de evidência, traz benefícios pelo 

efeito vasodilatador coadjuvante no início da terapia 

b) a N-acetilcisteína é indicada na fase de exacerbação por diminuir o estresse 

oxidativo causado pela inalação de fumaça em tabagistas ativos 

c) o emprego de corticoides sistêmicos na fase estável tem o propósito de reduzir o 

número de exacerbações 

d) a oxigenoterapia domiciliar está indicada quando a paO2 está entre 56 e 59 

mmHg, na presença de cor pulmonale ou policitemia 

e) a vacinação antipneumocócica, anti-influenza e anti-Haemophilus está indicada 

anualmente 

7. Um paciente de 33 anos, com febre persistente e derrame pleural à esquerda, 

iniciou antibioticoterapia há 4 dias, sem melhora clínica. A punção pleural revelou 
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líquido com aspecto turvo, pH = 6,97, glicose = 35mg%, bacteroscopia positiva  e 

cultura com Staphylococcus aureus. A conduta mais adequada seria realizar: 
 

a) punções repetidas de tórax 

b) toracotomia e decorticação 

c) punção esvaziadora e observação 

d) pleuroscopia 

e) drenagem aberta 

 

8. Uma paciente diabética tipo 1, de 27 anos foi submetida a tratamento para 

infertilidade e apresenta albuminúria = 42mg/24h. Sendo normotensa, deverá fazer 

ou iniciar: 

 
a) dieta hipoproteica 

b) tratamento conservador 

c) diurético de alça 

d) bloqueador dos canais de cálcio 

e) inibidor da conversão de agiotensina 

 
9. Para a estratificação de risco cardiovascular em um paciente com diabetes 

mellitus tipo 2, o exame de microalbuminúria deve ser realizado com que 

periodicidade? 

 

a) mensalmente 

b) trimestralmente 

c) semestralmente 

d) anualmente 

e) bianualmente 

 

10. É correto afirmar, sobre a infecção aguda por HIV (vírus da imunodeficiência 

humana), que: 

 

a) cerca de 70% dos pacientes são assintomáticos 

b) o diagnóstico clínico é obtido em cerca de 80% dos pacientes que apresentam 

sintomas 

c) meningite com predomínio linfomonocitário e cultura negativa pode ser 

atribuída a infecção aguda pelo HIV 

d) a sorologia para HIV (ELISA no soro ou teste rápido) torna-se positiva em 

média 90 dias após a  infecção, pois detecta anticorpos da classe IgG, os quais 

aparecem tardiamente 

e) nenhuma das anteriores  

 

______________________________________________________________________ 

CIRURGIA GERAL:  

 

11.   A anestesia local é um procedimento corriqueiro nas emergências médicas. A 

dose máxima de lidocaína sem epinefrina que pode ser utilizada em um paciente é 

de: 

 

a) 3mg/kg 
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b) 5mg/kg 

c) 7mg/kg 

d) 9mg/kg 

e) 11mg/kg 

 

12. Qual dos agentes anestésicos inalatórios a seguir apresenta maior risco de 

depressão cardíaca? 

 

a) desflurano 

b) halotano 

c) isoflurano 

d) enflurano 

e) sevoflurano 

 

13. Com relação às opções disponíveis para o fechamento primário de uma ferida, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) quando se tratam feridas em áreas que receberão pressão, deve-se lembrar de 

que os retalhos oferecem mais resistência que os enxertos 

b) quando o leito receptor é mal vascularizado, o enxerto de pele total é a melhor 

escolha por oferecer maior resistência às infecções 

c) a opção mais segura para o tratamento de feridas infectadas é o afrontamento 

dos bordos, por haver  melhor vascularização 

d) o uso de retalhos locais deve ser evitado na face porque costumam resultar em 

áreas discrômicas 

e) os retalhos não devem ser utilizados em leitos mal vascularizados, pois 

dependem deles para sobreviver nos primeiros dias 

 

14. As principais fases da cicatrização, em ordem cronológica, são: 
 

a) inflamatória, de fibroplasia e de maturação 

b) de fibroplasia, de maturação e inflamatória 

c) inflamatória, de maturação e de fibroplasia 

d) de fibroplasia, inflamatória e de maturação 

e) de maturação, de fibroplasia e inflamatória 

 
15. A biópsia de uma cicatriz cirúrgica revela que cerca de metade das células no 

local são fibroblastos. O paciente encontra-se em que dia de pós-operatório? 

 

a) entre o 1º e o 3º dias 

b) entre o 3º e o 6º dias 

c) entre o 7º e o 10º dias 

d) mais do que 20 dias 

e) mais do que 60 dias 

 
16. A gastrite relacionada com o estresse caracteriza-se pelo aparecimento de 

erosões superficiais múltiplas em todo o estômago, mais comumente na região do 

corpo gástrico. Quando a ulceração por estresse é associada a queimaduras 

importantes, essas lesões são denominadas úlceras de: 

 

a) Cushing 
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b) Mallory-Weiss 

c) Dieulafoy 

d) Curling 

e) Boerhaave 

 

17. Um homem de 31 anos, com atividade física diária procura cirurgião geral com 

queixa de tumoração protrusa e retrátil na região inguinal direita há 2 anos. Ao 

exame físico apresenta IMC = 23 e hérnia inguinal à direita primária e redutível. O 

tratamento é: 

 
a) observação clínica 

b) cirúrgico com uso de tela; técnica de Lichtenstein ou laparoscópica 

c) cirúrgico sem tela; técnica de Bassini 

d) cirúrgico sem tela; técnica de McVay 

e) cirúrgico com uso de tela; técnica de Stoppa 

 

18. O triângulo lombar inferior está relacionado com a hérnia de:  

 

a) Grynfeltt 

b) Spiegel 

c) Douglas 

d) Hesselbach 

e) Petit 

 

19. Os tipos de hérnia inguinal mais comuns no homem e na mulher são, 

respectivamente: 

 

a) direta e femoral 

b) indireta e femoral 

c) direta e indireta 

d) indireta e direta 

e) indireta e indireta 

 
20. São fatores de risco para mortalidade na hemorragia gastrintestinal aguda, 

exceto: 

 
a) idade >50 anos 

b) doença renal 

c) pressão arterial sistêmica <100mmHg na apresentação 

d) necessidade de transfusão 

e) hemorragia recorrente 

____________________________________________________________ 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

21. Assinale a estrutura anatômica que deriva embriologicamente do mesonefro 

nas mulheres: 

 

a) septo transverso 

b) divertículo da glândula de Skene 

c) trompa de Falópio 
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d) colo uterino 

e) cisto de Gartner 

 

22. O funcionamento harmonioso do eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano 

mantém a homeostase endócrina feminina. Na ovulação, aproximadamente 24 e 12 

horas antes da postura ovular, há pico dos seguintes hormônios: 

 

a) LH e estradiol 

b) estradiol e LH 

c) FSH e progesterona 

d) progesterona e estradiol 

e) FSH e estradiol 

 

23. Qual dos achados ultrassonográficos a seguir não se correlaciona com a queixa 

de irregularidade menstrual? 

 

a) adenomiose uterina 

b) miomatose uterina 

c) pólipo endometrial 

d) hidrossalpinge 

e) cisto ovariano 

 

24. O uso de agonistas do GnRH (hormônios liberadores da gonadotrofinas) está 

indicado para: 

 

a) diminuir o sangramento menstrual a fim de melhorar a anemia antes da cirurgia 

b) facilitar a dissecção dos miomas uterinos ao tornar os planos cirúrgicos mais 

distritos 

c) preservar a fertilidade em mulheres com miomas uterinos intramurais de 

pequeno volume 

d) tratar mulheres na perimenopausa, permitindo realizar a cirurgia na pós-

menopausa 

 

25. Uma paciente de 30 anos, submetida há 2 meses a histerectomia total 

abdominal por miomatose uterina, refere perda involuntária de urina sem 

associação a esforços ou vontade de urinar. O exame físico está normal, e o 

especular apresenta cúpula vaginal normal e excesso de umidade na vagina. A 

principal hipótese diagnóstica é: 

 
a) incontinência urinária de esforço 

b) urgência miccional 

c) síndrome urinária 

d) fístula vesicovaginal 

e) hipermobilidade do colo vesical 

 
26. Uma senhora de 56 anos, multípara, queixa-se  de sintomas vasomotores há 

cerca de 3 anos, que pioraram após tratamento cirúrgico radical para mioma 

submucoso. Assinale a alternativa que apresenta a melhor terapia para tal 

sintomatologia: 
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a) androstenediona 

b) acetato de medroxiprogesterona 

c) nandrolona 

d) estrogênios e progestogênios 

e) estradiol 

 

27. Uma paciente de 16 anos chega ao pronto-socorro com história de corrimento 

amarelo-esverdeado, com prurido vaginal há 3 dias. Tem vida sexual ativa e não 

utiliza preservativos, mas com parceiros variados. Qual é a hipótese mais 

frequente? 

 

a) monilíase genital 

b) sífilis forma aguda 

c) corrimento gonorreico 

d) corrimento por clamídia 

e) nenhuma das anteriores 

 

28. Uma mulher de 30 anos, casada, G3P3, bancária, usuária de anticoncepcional 

combinado, apresenta corrimento vaginal esbranquiçado, com prurido vaginal 

intenso, que piora com o estresse e nos períodos pré-menstruais, além de ardor 

miccional e dispareunia. Ao exame, observam-se hiperemia, pequenas escoriações 

da vulva e corrimento tipo “leite coagulado” em moderada quantidade. O pH 

vaginal está entre 3,5 e 4,5. Apenas com esses dados, pode-se dizer que paciente 

apresenta: 

 

a) candidíase vaginal 

b) gonorreia 

c) lesão herpética 

d) prurido vulgar psicogênico 

e) tricomoníase vaginal 

 

29. O agente causador da donovanose é: 

 
a) Chlamydia trachomatis 

b) Haemophilus ducreyi 

c) Neisseria gonorrhoeae 

d) Klebsiella granulomatis 

e) herpes-simples 

 

 

30. Uma mulher de 22 anos, usuária de contraceptivo hormonal oral há 3 anos, 

suspende o uso e, 15 dias após a 1ª mestruação sem uso da pílula, apresenta dor 

súbita na fossa ilíaca direita, de média intensidade. A hipótese diagnóstica mais 

provável é: 

 

a) torção do cisto ovariano 

b) apendicite aguda 

c) moléstia inflamatória pélvica aguda 

d) rotura de cisto folicular 

e) endometriose de ovário 
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_________________________________________________________________ 

PEDIATRIA  

 

31. Um neonato apresentando torcicolo congênito pode ter associação de outras 

deformidades com a alteração da coluna cervical. Além dessa associação, deve-se 

pesquisar: 

 

a) rim único 

b) artrogripose 

c) cardiopatia congênita 

d) osteogênese imperfeita 

e) displasia congênita do quadril 

 

32. Você é chamado para prestar assistência na sala de parto a um recém-nascido a 

termo, parto normal com presença de líquido amniótico meconial, sendo que a 

criança não chorou e se encontra cianótica e hipotônica. A conduta imediata 

correta nesse caso, após colocar o bebê sob calor radiante, é: 

 

a) aspirar boca, hipofaringe e traqueia sob visualização direta 

b) promover estímulos táteis para que chore 

c) ventilação por máscara sob pressão positiva 

d) iniciar massagem cardíaca 

e) administrar adrenalina por cateter umbilical 

 

33. Na reanimação na sala de parto, a intubação traqueal está formalmente 

indicada nas seguintes situações, exceto: 

 

a) se existe a necessidade de aspiração traqueal em neonatos deprimidos com 

líquido amniótico meconial 

b) se a ventilação com balão e máscara for prolongada 

c) se, após a realização dos passos iniciais da reanimação, o recém-nascido 

apresenta apneia e FC <100bpm 

d) se a administração de massagem cardíaca e/ou de adrenalina é necessária 

e) se existe suspeita ou presença de hérnia diafragmática 

 

34. Dentre as situações a seguir, aquela que apresenta indicação para a 

administração de imunoprofilaxia contra o vírus sincicial respiratório é: 

 

a) prematuro com 36 semanas de idade gestacional 

b) cardiopatia congênita corrigida no período neonatal 

c) lúpus eritematoso sistêmico 

d) broncodisplasia pulmonar 

e) febre reumática 
 

35. A eliminação de mecônio ocorre em até quantas horas nos recém-nascidos a 

termo e prematuros? 

 

a) 100 horas 

b) 90 horas 
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c) 80 horas 

d) 60 horas 

e) 48 horas 

 

36. Um recém-nascido de 3 dias iniciou fototerapia por hiperbilirrubinemia. Qual 

dos fatores de risco a seguir é o melhor preditor para a ocorrência de doença 

hemolítica por incompatibilidade ABO em um recém-nascido? 

 

a) 1ª gestação 

b) mais de 4 gestações 

c) doença Rh previa 

d) tipo sanguíneo materno “O” e tipo sanguíneo do recém-nascido “A” 

e) anemia materna preexistente 

 

37.  Um recém-nascido de 3 dias iniciou fototerapia por hiperbilirrubinemia e ficou 

hospitalizado por 2 semanas, fez fototerapia por 12 dias e precisou de transfusão 

sanguínea durante a  hospitalização. Qual das alternativas a seguir melhor 

representa a manifestação clínica de doença ABO tardia? 

 

a) kernicterus 

b) insuficiência cardíaca congestiva 

c) litíase biliar 

d) bilirrubinúria 

e) deficiência de ferro 
 

38. Um recém-nascido com peso de nascimento de 2.300g teve icterícia nas 

primeiras horas de vida, inadequadamente tratada, e cujo valor de bilirrubina 

indireta atingiu 25mg/dL. Provavelmente apresentará como manifestação de 

encefalopatia crônica: 

 

a) hipotonia 

b) anorexia 

c) déficit auditivo 

d) déficit cognitivo 

e) manifestações piramidais 

 

39. Um recém-nascido que nasceu de parto domiciliar há cerca de 3 horas, pesando 

3.200g chega à unidade básica de saúde. A mãe refere que a gestação era a termo 

(39 semanas) e sem intercorrências durante o pré-natal. A acompanhante relata 

que o recém-nascido apresentou choro forte ao nascimento. A laqueadura do 

cordão umbilical ocorreu somente no momento do atendimento médico na unidade 

básica de saúde. Ao exame, o recém-nascido apresentava-se pletórico, hipoativo e 

com cianose de extremidades. Qual dos exames a seguir é fundamental para 

esclarecimento diagnóstico nesse caso? 

 

a) ultrassonografia cerebral 

b) gasometria arterial 

c) dosagem de meta-hemoglobina 

d) dosagem de cálcio-sérico 

e) hematócrito 
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40.  Um recém-nascido de 3 semanas apresenta microcefalia, calcificações 

cerebrais vistas ao raio x de crânio e cegueira. Qual destas alternativas é a causa 

mais provável para esses sintomas? 

 

a) hemorragia subdural bilateral 

b) agenesia cerebral 

c) eritroblastose 

d) microcefalia primária 

e) infecção por citomegalovírus 

 

_________________________________________________________________ 

MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

41. Com relação à Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), assinale a alternativa 

correta: 

 

a) o declínio da TMI, nas últimas décadas, foi expressivo, reduzindo a níveis 

insignificantes as diferenças entre as regiões do país, haja vista a melhoria 

universal das condições socioeconômicas e de acesso a serviços de saúde 

b) é geralmente classificada em alta (50 ou mais por 1.000 nascidos vivos), média 

(20 a 49 por 1.000 nascidos vivos) e baixa (menos de 20 por 1.000 nascidos 

vivos), em função da proximidade ou da distância de valores já alcançados em 

sociedades mais desenvolvidas, sendo que atualmente o Brasil apresenta TMI 

baixa 

c) taxas de mortalidade infantil reduzidas indicam boas condições de vida da 

população de uma maneira global e homogênea entre grupos socias 

d) o cálculo direto da taxa exige correções da subenumeração de óbitos infantis e 

de nascidos vivos, especialmente nas regiões  Sudeste e Sul, por terem os dados 

de mais baixa qualidade do país 

e) a mortalidade infantil compreende o total de soma dos óbitos ocorridos do 

período neonatal precoce até os 2 anos de idade 

 

42. A epidemiologia descritiva atende ao objetivo primário dessa ciência, que é a 

descrição do padrão de distribuição das doenças. Ao fazê-lo, utiliza 3 conjuntos de 

variáveis: relacionadas ao tempo, ao lugar e às pessoas. Sobre esses 3 conjuntos, é 

correto afirmar que: 

 

a) os dados sistemáticos relativos ao espaço são obtidos por procedimentos de 

inquérito 

b) período é denominação de ordem geral que se dá a partes do tempo delimitados 

e especificadas 

c) as variáveis relativas às pessoas guardam estrita dependência do tempo e do 

espaço 

d) se não for interveniente, espera-se que em qualquer país o número de homens e 

de mulheres seja igual 

e) os fatores geográficos compõem um sistema ecológico simples em que os 

condicionantes estão desvinculados da estrutura social 
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43. As medidas estatísticas interdependentes empregadas na construção de um 

diagrama de controle de doenças são: 
 

a) média, mediana e desvio padrão 

b) média e desvio padrão 

c) media, moda e amplitude de variação 

d) mediana e desvio padrão 

e) desvio-médio e desvio 

 

44. Sobre a relação entre cuidado médico, sociedade e ambiente, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) o desenvolvimento da ciência moderna e da biomedicina afastou as concepções 

de sáude e doença diferentes da científica dominante nos diferentes países e 

unificou no mundo a cultura contempôranea sobre o tema 

b) as dicussões recentes sobre os determinantes sociais da saúde enfraqueceram as 

teses sobre a influência do modo de viver e da organização social do movimento 

de medicina social europeu do século XIX 

c) a proeminência de doenças crônicas desestimulou a busca simultânea de 

tratamentos oriundos de diversos setores de cuidado, como curadores populares, 

medicinas complementares (homeopatia, acumputura, etc), terapias espirituais e 

grupos de autoajuda 

d) a diminuição das desigualdades sociais, notadamente a distribuição da riqueza 

social e a promoção de ambientes saudáveis e de condições sanitárias básicas de 

vida, pode ter um forte impacto na saúde 

e) os estudos científicos recentes têm apontado uma visão otimista sobre as 

mudanças climáticas globais abruptas, enfraquecendo a hipótese de que a ação 

humana derivada do modelo de desenvolvimento industrial tenha relevante papel 

nessas mudanças 

 

45. São medidas de saúde pública adequadas para enfrentar o problema da 

prematuridade, exceto: 

 

a) rastreamento e diagnóstico da infecção urinária durante a gestação 

b) rastreamento, diagnóstico e tratamento da hepatite C na gestação 

c) disponibilidades de corticosteroides para uso durante o pré-natal 

d) reduzir a realização de cesarianas na ausência de indicações médicas 

e) promover a anticoncepção  pós-parto 

 

46. As variações na incidência de uma doença cujos ciclos coincidem com as 

estações do ano são denominadas de: 

 

a) variações cíclicas 

b) variações sazonais 

c) variações irregulares 

d) epidemia 

e) endemia 

 

47. A prevalência é uma das medidas de frequência de doenças bastante utilizada 

em Epidemiologia, sendo uma medida simples. Assinale a alternativa com o rol de 
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doenças que costumeiramente se aplica a essa medida de frequência para fins 

gerenciais e de previsão de recursos: 

 

a) AIDS, tuberculose, esquizofrenia, diabetes e doença de Chagas 

b) hanseníase, dengue, malária, tétano e coqueluche 

c) sarampo, varicela, caxumba, rubéola e poliomielite 

d) hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, tuberculose e dengue 

e) rubéola, artrite reumatóide, malária, poliomielite e esquistossomose 

 

48. Em uma cidade de 50.000 habitantes, após anos sem ocorrência de determinada 

doença, ocorreram 50 casos novos e houve 5 mortes por essa doença no mesmo 

período. No período referido, os valores 10/100.000, 100/10.000 e 10% represetam, 

respectivamente, coeficientes de: 

 

a) incidência, letalidade e mortalidade 

b) incidência, prevalência e mortalidade 

c) letalidade, prevalência e mortalidade 

d) mortalidade, incidência e letalidade 

e) prevalência, mortalidade e letalidade 

 

49. No sentido de orientar as ações de controle, as doenças infecciosas e 

parasitárias, no Brasil, vêm sendo classificadas pelo Ministério da Saúde segundo 3 

tendências principais: doenças com tendência  decrescente, doenças com quadro de  

persistência e as doenças emergentes e reemergentes. Um exemplo de doença com 

tendência decrescente é: 

 

a) leishmaniose 

b) dengue 

c) cólera 

d) hanseníase 

e) AIDS 

 

50. Sobre uma investigação de toxi-infecção alimentar, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) o uso da tabela-resumo não será necessário para investigar o provável 

responsável pela intoxicação 

b) os exames laboratoriais são fundamentais para suspender o alimento responsável 

pela infecção 

c) o alimento suspeito de ser responsável pela intoxicação será aquele que 

apresentar a maior taxa de ataque entre as pessoas que o ingeriram 

d) o alimento suspeito de ser responsável pela intoxicação será aquele que 

apresentar a maior diferença entre taxas de ataque das pessoas que o ingeriram 

e) após a identificação da provável fonte de infecção, nenhuma medida sanitária 

deverá ser tomada, pois a toxi-infecção é autolimitada 
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