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A Comissão de Residência Médica da Universidade Federal de Goiás 

coloca à disposição as respostas esperadas oficiais das questões da prova 
de Cirurgia Vascular (Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular). 

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de 
correção. Respostas parciais também serão aceitas, sendo que a pontuação 
atribuída corresponderá aos diferentes níveis de acerto. 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Quadro clínico:  
Dor em peso, cansaço e edema em membro inferior esquerdo, mais 
acentuados nas posições ortostática e sentada prolongadas. Os sintomas 
melhoram com a posição de Trendelenburg. 
 
Exames complementares: 
Duplex scan das veias ilíacas e cava inferior. 
Angiotomografia ou angiorressonância  das veias ilíacas e cava inferior. 
Flebografia das veias ilíacas e cava inferior.  
 
Tratamento: 
Cirurgia endovascular com colocação de stent no local da estenose. 
Cirurgia aberta com transposição da artéria ilíaca comum direita para trás da 
veia ilíaca comum esquerda. 
 
 

QUESTÃO 2 
 
 
O diagnóstico é de Síndrome do aprisionamento da artéria poplítea. 
 
Ao exame físico, deve-se fazer a dorsiflexão forçada do pé ou a flexão plantar  
forçada do pé  que provocam diminuição ou desaparecimento dos pulsos 
podais. A ausculta do Doppler de ondas contínuas mostra diminuição ou 
desaparecimento do fluxo nas artérias podais durante as manobras de 
dorsiflexão e flexão plantar forçada do pé. 
Duplex scan das artérias dos membros inferiores. 
Angiorressonância ou angiotomografia das artérias dos membros inferiores. 
Arteriografia dos membros inferiores. 
 
O tratamento é cirúrgico e consiste na correção da anomalia de inserção do 
tendão medial do gêmeo ou a na correção do desvio de trajeto da artéria 
poplítea. Pode haver a necessidade de um enxerto arterial poplíteo-poplíteo.  
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QUESTÃO 3 
 
 
Aneurismas com diâmetro transverso igual ou maior que 5cm. 
Aneurismas menores de 5 cm têm risco muito baixo de rotura. 
 
Pacientes de alto risco com idade igual ou maior que 65 anos. 
Nos pacientes de baixo risco, a cirurgia convencional tem baixo índice de 
morbi-mortalidade, e não se justifica a cirurgia endovascular. 
 
Nos aneurismas com colo infra-renal com pelo menos 1,5cm de extensão. 
Colos menores de 1,5cm não são adequados para fixação da endoprótese, 
pois favorece a existência de vazamento (leaking). 
 
Nos aneurismas em que não haja dobra acentuada do colo proximal. 
Nos colos com ângulo fechado a endoprótese se dobra, não se fixa 
adequadamente e pode fraturar. 
 

QUESTÃO 4 
 
 
Estudo NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), 
que avaliou pacientes sintomáticos e determinou que a cirurgia da carótida 
(endarterectomia) deve ser feita quando houver estenose igual ou maior que 
70%. Nas estenoses entre 30 a 69%, a cirurgia não teria vantagem significativa 
em relação ao tratamento clínico.  
A equipe cirúrgica deve, necessariamente, ser capacitada e apresentar baixo 
índice de morbimortalidade. 
Estudo ACAS ( Assimptomatic Carotid Atherosclerosis Study), que  avaliou a  
evolução de pacientes assintomáticos com estenose carotídea e verificou que o 
tratamento cirúrgico obteve resultados muito superiores ao  tratamento clínico 
em pacientes com estenose superior a 60% . 
 

QUESTÃO 5 
 
Diagnóstico mais provável: fístula artériovenosa aorto-ilíaca esquerda ou ilíaca-
ilíaca esquerda com conseqüente insuficiência cardíaca e insuficiência venosa 
crônica. 
Os exames que confirmam o diagnóstico são: 
Duplex scan  arterial da aorta abdominal e das ilíacas. 
Angiotomografia ou angiorressonância. 
Arteriografia da aorta e artérias ilíacas. 
Tratamento: 
Cirúrgico por via endovascular com colocação de stent revestido. 
Cirúrgico convencional com correção da fístula por sutura primária da fístula. 
por dentro da artéria ou com colocação de enxerto aorto-ilíaco ou ilíaco-iliaco. 
 
 


