
 

 

 

1) Os introdutores vasculares são estruturas tubulares que mantém a 

comunicação entre o espaço intravascular e o meio externo. Em relação a um 

introdutor de 6F, responda: quanto representa em milímetros esta medida e 

se ela se refere ao diâmetro interno ou externo do introdutor. 

 

a) 2 mm / externo 

b) 3 mm / externo 

c) 2 mm / interno 

d) 3 mm / interno    

 

2) Os cateteres de fogarty são dispositivos vasculares amplamente utilizados no 

tratamento de oclusões arteriais agudas tromboembólicas dos membros 

inferiores. Os mesmos estão disponíveis em vários diâmetros. Qual cor 

representa o cateter de fogarty número 3: 

 

a) Verde 

b) Amarelo 

c) Azul 

d) Branco 

 

3) Os cateteres balão para angioplastia podem ser classificados como 

complacentes semicomplacentes e não complacentes. Em relação aos balões 

complacentes, assinale a alternativa errada: 

 

a) Não possui um diâmetro pré estabelecido 

b) Possui força radial aumentada 

c) Não é o mais comumente utilizado em angioplastias 

d) Dentre suas aplicabilidades está a acomodação de stents revestidos 

 

 

 (ENDOVASCULAR – R3) 



 

4) Os stents utilizados na prática Endovascular apresentam dois mecanismos de 

implante mais comuns: expansíveis por balão e autoexpansíveis. Dentre as 

opções abaixo, assinale a resposta incorreta: 

 

a) A abertura dos stents expansíveis por balão é feita no sentido da periferia 

para o centro 

b) Os stents autoexpansíveis apresentam pequena resistência à compressão 

radial 

c) Os stents balão expansíveis possuem flexibilidade e facilidade de implantação 

d) A precisão é uma característica marcante dos stents balão expansíveis 

 

5) Sobre a síndrome de May-Thurner, assinale a reposta incorreta: 

 

a) Representa a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca 

comum ipsilateral sobre a coluna vertebral 

b) É mais comum em mulheres e é citada como uma causa anatômica de 

trombofilia 

c) A alteração anatômica que origina a síndrome ocorre geralmente ao nível da 

quinta vértebra lombar 

d) Pode ser encontrada em 2 a 5 % das investigações diagnósticas de sintomas 

venosos no membro inferior esquerdo 

 

6) Sobre a investigação diagnóstica e o tratamento da síndrome supracitada, 

assinale a alternativa correta: 

a) A flebografia é o primeiro exame a ser solicitado para investigação 

diagnóstica 

b) Na flebografia, a presença de falhas de enchimento na veia ilíaca comum 

esquerda não representam o maior indicativo de obstrução ao fluxo 

c) Durante o tratamento endovascular é contraindicada a liberação de uma 

porção do stent dentro da veia cava inferior   

d) Os stents curtos são mais adequados ao tratamento, não devendo 

ultrapassar 40 mm de comprimento 



 

7) A característica isolada mais preditiva de hipertensão renovascular é: 

 

a) Idade maior que 60 anos 

b) Sexo feminino 

c) Raça calcasiana 

d) Gravidade da hipertensão 

 

8) As oclusões arteriais agudas por êmbolos de origem cardíaca representam 

uma importante causa de isquemia das extremidades. Em relação a 

Classificação de Rutherford, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os pacientes classificados como Rutherford IIa podem apresentar fluxo 

arterial audível ao doppler portátil nas artérias do pé 

b) Os pacientes Rutherford IV necessitam de revascularização urgente para 

salvamento do membro 

c) A detecção do fluxo venoso ao Doppler portátil não ocorre nos pacientes 

considerados Rutherford IIb 

d) As alterações de sensibilidade representadas pela parestesia distal ocorrem 

somente nos pacientes classificados como Rutherford II e III 

 

 

9) Dentre os aneurismas viscerais, assinale a localização mais comum e sua 

respectiva proporção em relação aos demais: 

 

a) Hepática / 30%  

b) Hepática / 60%  

c) Esplênica / 30% 

d) Esplênica / 60% 

 

 

 

 



 

10) Sobre os aneurismas da artéria renal, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Predomina no sexo feminino 

b) A localização intraparenquimatosa é mais comum 

c) A partir de 1,0 cm o tratamento cirúrgico pode ser considerado 

d) A hidronefrose é uma apresentação clínica possível 

 

 

11) Para um paciente diagnosticado com trombose venosa profunda dos 

membros inferiores foi prescrito pelo residente de cirurgia vascular 8.000 UI 

de heparina não fracionada endovenosa para iniciar o tratamento. Entretanto, 

o paciente iniciou um quadro de hemorragia digestiva imediatamente após a 

infusão da droga. Qual dose de protamina deverá ser infundida objetivando a 

reversão completa da heparinização? 

 

a) 8000 mg 

b) 800 mg 

c) 80 mg 

d) 8 mg 

 

12) Em relação aos vazamentos (endoleaks) que ocorrem após o implante de 

uma endoprótese para correção de um aneurisma de aorta abdominal 

infrarrenal, assinale a resposta incorreta: 

 

a) Os vazamentos considerados tipo Ia originam-se da fixação proximal da 

endoprótese 

b) Falhas entre as conexões da endoprótese podem provocar um vazamento 

tipo III 

c) A presença de fluxo retrógrado na artéria mesentérica inferior pode gerar um 

vazamento tipo II 

d) O vazamento tipo IV também é conhecido como endotensão 

 



 

 

13) Em relação aos aneurismas da artéria poplítea, assinale a alternativa correta: 

 

a) A ruptura é uma complicação frequente 

b) Sintomas compressivos neurológicos não contraindicam o tratamento 

endovascular 

c) Até 50% dos pacientes podem apresentar como primeira manifestação a 

isquemia aguda 

d) Sua incidência é menor que a dos aneurismas das artérias femorais  

 

 

14) Assinale a alternativa que descreve a alteração anatômica conhecida por arco 

bovino: 

 

a) Artéria carótida comum direita se originando no arco aórtico 

b) Artéria subclávia esquerda originando-se na artéria carótida comum 

ipsilateral 

c) Artéria vertebral esquerda originando-se diretamente no arco aórtico 

d) Artéria carótida comum esquerda originando-se no tronco braquiocefálico 

 

 

15) Em quais situações listadas abaixo o tratamento endovascular de uma 

estenose de carótida deverá ser considerado em relação à endarterectomia: 

 

a) Sinal do barbante (String sign) 

b) Lesão de nervo craniano contralateral 

c) Estenoses bilaterais > 50% 

d) Todas as alternativas acima 

 

 

 

 



 

16) Dos tempos cirúrgicos endovasculares listados abaixo, qual representa maior 

risco emboligênico do tratamento de uma estenose de carótida em seu sítio 

habitual: 

 

a) Na pós-dilatação com o stent posicionado 

b) Durante o implante do stent autoexpansível 

c) Na pré-dilatação da lesão antes do implante do stent 

d) No cruzamento da lesão com o fio guia 

 

 

17) Representam indicações absolutas para o implante de filtro de veia cava 

inferior em pacientes com TVP extensa proximal, exceto: 

 

a) Plaquetopenia < 50 mil 

b) Embolia paradoxal  

c) Metástases cerebrais 

d) AVC com 10 semanas 

 

18) Em relação às Indicações para o implante de filtro de veia cava inferior em 

posição suprarrenal, assinale a indicação incorreta: 

 

a) Embolia pulmonar recorrente em paciente com veia ovariana pérvia e ampla 

b) Paciente submetido à embolectomia pulmonar por embolia maciça 

c) Durante a gestação  

d) Trombose das veias renais 

 

19) Paciente feminina, jovem, magra, hipertensa, com dor em flanco esquerdo 

com irradiação para nádega, hematúria e varizes pélvicas. Investigação 

diagnóstica através de angiotomografia revelou a imagem abaixo. Qual o 

provável diagnóstico? 

 



 

 

 

 

a) Síndrome de May –Thurner 

b) Síndrome de Congestão Venosa Pélvica 

c) Síndrome de Quebra Nozes 

d) Síndrome de PHACE 

20) Em relação à questão anterior, quais as estruturas anatômicas envolvidas? 

 

a) Aorta, artéria ilíaca comum direita, veia ilíaca esquerda.  

b) Aorta, veia renal direita, artéria mesentérica superior. 

c) Aorta, veia renal esquerda, artéria mesentérica superior. 

d) Aorta, veia renal direita, artéria mesentérica inferior. 

 

21) O cilostazol foi aprovado pela FDA em 1999 para o tratamento da claudicação 

intermitente. Sobre esta droga, marque a correta: 

 

a) Inibe a fosfodiesterase tipo 3  

b) Pode ser usado em pacientes com insuficiência cardíaca em doses menores  

c) Inibe o monofosfato de adenosina cíclico 

d) Neutraliza a GPIIb/IIIa 

 

 

 

 



 

22) A classificação de Wagner é bastante utilizada para caracterizar os estágios 

das feridas nos pés diabéticos. Em qual classe de enquadra a gangrena do pé? 

 

a) Classe VII 

b) Classe II 

c) Classe  V 

d) Classe VI 

 

23) O mal perfurante plantar é uma lesão tipicamente: 

 

a) Infecciosa 

b) Neuropática 

c) Isquêmica 

d) Angiopática 

 

24) Qual o exame mais importante no diagnóstico de osteomielite no pé 

diabético? 

a) Radiografia simples do pé 

b) Tomografia computadorizada 

c) Eco color Doppler 

d) Ressonância Magnética 

 

25) Sobre os aneurismas rotos da aorta abdominal, assinale a alternativa 

verdadeira: 

a) A anestesia local não deve ser considerada nos primeiros passos da correção 

por técnica endovascular 

b) Com a pressão arterial média mantendo-se entre 50 e 70 mmHg, deve-se 

evitar a reposição maciça de fluidos e sangue 

c) A cirurgia aberta não deve ser considerada em colos proximais inflamados ou 

angulados 

d) Os balões complacentes não se aplicam no tratamento endovascular em 

questão 



 

 

26) Sobre as dissecções agudas da aorta, assinale o sítio mais comum do orifício 

de entrada: 

 

a) Aorta ascendente 

b) Arco aórtico 

c) Aorta descendente 

d) Aorta abdominal 

 

27)  Em relação às principais classificações das dissecções aórticas agudas, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) As dissecções classificadas como Stanford A envolvem apenas o arco aórtico 

b) As dissecções classificadas como Stanford B envolvem o arco aórtico e a aorta 

descendente 

c) As dissecções DeBakay Tipo IIIa envolvem a aorta abdominal 

d) As dissecções DeBakey Tipo II comprometem apenas a aorta ascendente 

 

28) Dentre as amputações clássicas que envolvem as extremidades inferiores 

listadas abaixo, qual é considerada mais distal: 

 

a) Ray 

b) Lisfranc 

c) Chopart 

d) Syme 

 

 

 

 

 

 



 

29)  Assinale a alternativa que representa um diagnóstico diferencial para 

claudicação intermitente dos membros inferiores: 

 

a) Displasia fibromuscular 

b) Coarctação da aorta 

c) Aneurisma de artéria poplítea 

d) Todas as respostas acima 

 

30) A síndrome do roubo representa uma das complicações dos pacientes 

submetidos à confecção de fístula arteriovenosa para hemodiálise. Assinale a 

resposta correta sobre esta condição: 

 

a) Durante a hemodiálise é marcante o alívio dos sintomas isquêmicos 

b) Mais comum após utilização de enxertos de PTFE em relação aos acessos 

autógenos 

c) Apresenta-se tipicamente após alguns meses da confecção do acesso 

d) O teste de Allen não possui aplicabilidade na prevenção do roubo   

 

31) Em relação às arteriografias diagnósticas, assinale a resposta incorreta: 

 

a) A rotação oblíqua anterior contralateral de 30 graus permite a melhor 

visualização da bifurcação das artérias femorais 

b) A projeção do intensificador em perfil é fundamental para avaliação do 

tronco celíaco e das artérias mesentéricas 

c) As artérias renais podem ser melhor visualizadas na projeção oblíqua anterior 

ipsilateral à 20 graus. 

d) A origem das artérias hipogástricas é melhor avaliada na projeção oblíqua 

anterior contralateral à 40 graus 

 

 

 



 

 

32) Sobre a arterite de Takayasu assinale a alternativa incorreta: 

 

a) A artéria subclávia direita é a mais comumente acometida, em até 90% dos 

casos 

b) Hipertensão arterial é uma apresentação comum, vista em mais de 70% dos 

pacientes  

c) Dentre os aneurismas de artéria carótida comum, existe uma predileção pelo 

lado direito 

d) A hipertensão arterial pode erroneamente não ser diagnosticada em alguns 

pacientes  

 

33) Uma das complicações da endarterectomia carotídea é a lesão neurológica. A 

Síndrome de Avellis é caracterizada por regurgitação alimentar, 

broncoaspiração e pneumonia de repetição. Assinale a estrutura lesada 

associada a esta síndrome? 

 

a) Ramo mandibular do nervo facial 

b) Nervo laríngeo superior  

c) Nervo vago  

d) Nervo hipoglosso 

 

34) Ao examinar um paciente suspeita-se de aneurisma de aorta abdominal. Qual 

o primeiro exame de imagem deve solicitado? 

 

a) Angiotomografia 

b) Ultrassonografia abdominal  

c) Radiografia simples de abdome 

d) Angiorressonância  

 

 



 

 

35) Em relação à lesão documentada na imagem abaixo, assinale a alternativa 

incorreta sobre as alternativas para intervenção cirúrgica:  

 

 

a) Estão contraindicadas em pacientes já revascularizados do miocárdio 

utilizando a artéria mamária interna 

b) A angioplastia está indicada em caso de Isquemia de membro superior 

esquerdo 

c) Sintomas vertebrobasilares recorrentes podem ser tratados através da 

transposição da artéria subclávia 

d) O tratamento endovascular é a primeira escolha nos pacientes com síndrome 

do roubo 

 

36) Paciente masculino, 72 anos, hipertenso e dislipidêmico evolui com amaurose 

fugaz à direita com duração de 12 horas. Ressonância magnética do crânio 

mostra sequelas por isquemias silenciosas antigas, sem lesões isquêmicas 

agudas. Ecocolordoppler das artérias carótidas revelou estenose de 60% no 

ramo interno à direita e 50% à esquerda, por placas fibrocálcicas. Dentre as 

opções abaixo, assinale a melhor conduta a ser tomada: 

 

 



 

a) Tratamento clínico apenas através do controle da hipertensão arterial, uso de 

antiagregantes plaquetários e estatina 

b) Complementação diagnóstica imediata com angiotomografia para melhor 

definição da conduta cirúrgica  

c) É dispensável a realização da angiotomografia pré-operatória, sendo indicada 

endarterectomia convencional  

d) Tratando-se de paciente com mais de 70 anos, a terapêutica endovascular 

estaria mais indicada  

 

 

37) A imagem arteriográfica abaixo representa uma das principais complicações 

dos acessos arteriais percutâneos em território inguinal. Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) Pacientes que fazem hemodiálise, a punção da artéria femoral superficial e 

inadequada compressão manual representam fatores de risco para esta 

complicação 

b) A sensibilidade e especificidade para o diagnóstico através de 

ultrassonografia são maiores que 90% 

c) As maiores séries da literatura documentam um sucesso da compressão 

guiada por ultrassonografia maior que 50% 

d) Na presença de sintomas neurológicos deve-se optar pela injeção de 

trombina 

 

38) Paciente com 60 anos, portador de fibrilação atrial crônica, dá entrada na 

emergência com quadro de anestesia do pé esquerdo há 19 horas, paralisia 

muscular distal e ausência de som audível ao doppler portátil em território 

venoso. Ao exame físico, nota-se a presença de pulso femoral e ausência dos 

pulsos poplíteo e distais no respectivo membro. Segundo a classificação de 

Rutheford, em que classe os achados clínicos se enquadram? 

 

 

a) IIb 

b) III 

c) IVa 

d) IVb 

 

 

39) Baseado na questão anterior, qual o tratamento pertinente? 

 

a) Anticoagulação plena isolada 

b) Amputação maior 

c) Revascularização do membro esquerdo em caráter de urgência 

d) Amputação ao nível do pé  

 



 

 

40) O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma importante causa de mortalidade 

de etiologia cardiovascular. Sobre essa enfermidade assinale a alternativa 

correta: 

 

a) A TVP é concomitante em 71% dos casos e a presença de seus sinais clínicos 

revela-se na maioria dos pacientes  

b) A tríade clássica é composta por dispnéia, dor torácica e hemoptise, mas só é 

observada em 14% das apresentações  

c) O ecocardiograma pode identificar sobrecarga ventricular direita, porém 

pouco auxilia na indicação do tratamento endovascular  

d) A instabilidade hemodinâmica na suspeição de TEP maciço é uma 

contraindicação à realização de angiografia pulmonar  

41) O ITB (Índice Tornozelo/Braço) é um teste não invasivo de avaliação da 

circulação arterial dos membros inferiores. Considerando este teste, a partir 

de qual índice está contraindicada a terapia compressiva? 

 

a) ITB de 1.1 

b) ITB de 0.9 

c) ITB de 0.6 

d) ITB de 0.3 

 

42) A imagem abaixo representa uma arteriografia de membro inferior em um 

paciente com sintomas isquêmicos. Considerando-a, assinale a alternativa 

incorreta: 

 



 

 

 

a) A anticoagulação plena faz parte do tratamento em questão 

b) Os achados arteriográficos sugerem uma instalação insidiosa dos sintomas 

c) É notável a pobreza na circulação colateral 

d) A bilateralidade dos achados clínicos e arteriográficos não é comum 

 

43) Dos curativos abaixo qual é o mais indicado para ser aplicado sob terapia 

compressiva em ferida com exsudato abundante: 

 

a) Hidrocolóide 

b) Espuma 

c) Alginato 

d) Filmes transparentes 

 

44) A cicatrização normal obedece a uma sequencia cronológica de quatro 

eventos caracterizados pelas seguintes fases: 

 

a) Hemostasia, inflamação, remodelação, proliferação 

b) Hemostasia, proliferação, inflamação, remodelação 

c) Hemostasia, inflamação, proliferação, remodelação 

d) Hemostasia, proliferação, remodelação, inflamação 

 



 

45) A terapia trombolítica representa um recurso importante em muitos casos de 

trombose envolvendo enxertos vasculares periféricos. Assinale qual das 

opções abaixo não é uma contraindicação absoluta para este tratamento: 

 

a) Cirurgia neurológica (< 3 meses) 

b) Tumor intracraniano 

c) Dissecção aórtica aguda 

d) Gravidez 

 

46) Em relação à embolia pulmonar aguda maciça, a embolectomia pulmonar 

cirúrgica está contraindicada em qual das assertivas: 

 

a) Embolia maciça com grave comprometimento da troca gasosa. 

b) Paciente instável hemodinamicamente com contraindicação à trombólise. 

c) Presença de coágulo grande preso ao ventrículo direito. 

d) Paciente estável com contraindicação à anticoagulação. 

  

47) Entre as recomendações mais importantes (grau 1 de evidência) para 

diminuição das infecções relacionadas ao procedimento cirúrgico estão os 

itens abaixo, exceto: 

 

a) Descolonização de pacientes colonizados por S. aureus. 

b) Manutenção de drenos quando necessários. 

c) Uso de fluxo laminar. 

d) Evitar uso de lâminas para tricotomia. 

 

 

 

 

  



 

48) Quais são os germes mais comuns na ferida operatória de uma cirurgia 

vascular limpa: 

 

a) Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativo. 

b) Gram negativos e Staphylococcus aureus. 

c) Pseudomonas aeruginosa. 

d) Streptococcus do grupo A. 

  

49) Em relação aos cateteres vasculares, assinale a alternativa correta: 

 

a) Os cateteres centrais de inserção periférica (CIPs ou PICCs) possuem menores 

taxas de infecção e trombose. 

b) A retirada do cateter de longa permanência deve ser realizada sempre que 

exista suspeita de infecção. 

c) A prevalência da infecção não está relacionada com a doença primária. 

d) A utilização de ultrassonografia vascular com doppler no intraoperatório está 

associada à menor incidência de complicações. 

  

50) As medidas de profilaxia para TEP e TVP se confundem. Em relação ao 

tratamento, o uso de trombolíticos na embolia pulmonar não deve ser 

instituído nos casos de: 

 

a) Instabilidade hemodinâmica. 

b) Uso de heparina concomitante. 

c) Dosagem do PTTA superior a 2. 

d) Acidente vascular cerebral há menos de 2 meses. 

 


