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1) A "doença de Milroy" deve ficar reservado aos pacientes

(A) com linfedema hereditário congênito primário.

(B) com linfedema primário.

(C) com linfagiossarcoma em um membro com linfedema crônico.

(D) com linfangiectasia.

(E) a todos os pacientes com linfedema precoce.

2) Em relação ao ecodoppler de carótidas, é correto afirmar

que

(A) as ondas espectrais trifásicas são comuns em carótidas

internas normais.

(B) o fluxo turbilhonar de alta velocidade, acima de 260cm/ s

em carótida comum podem ser encontrados em pacientes sem

estenose significativa.

(C) as ondas monofásicas amortecidas em carótida comum

direita podem indicar estenose severa em artéria

inominada.

(D) as ondas monofásicas amortecidas em carótidas internas

podem indicar estenose severa em segmento intra-crani-

ano.

(E) as ondas trifásicas em carótidas são sempre normais.

3) Um paciente com atividade de protrombina de 40 % , em uso de

cumarínico , necessita ser submetido a esplenectomia de

urgência. Neste caso, deve-se tratá-lo com

(A) cloreto de cálcio.

(B) sulfato de protamina.
(C) vitamina Kl endovenosa "in bolus' .

(D) plasma fresco congelado.

(E) concentrado de plaquetas.

4) Um paciente assintomático, de 45 anos, apresenta aneurisma

de aorta abdominal com 06 cm de diâmetro. A conduta

adequada a ser adotada é

(A) programar ultra-sonografia a cada 06 meses.

(B) operar quando aparecerem os sintomas .

(C) fazer a ressecção do aneurisma.

(D) prescrever propranolol oral.

(E) reduzir a atividade física.
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5) Na embolia pulmonar identificada angiograficamente, que

percentual terá trombose venosa no membro inferior

identificável por ultra-sonografia?

(A) 0-5%

(B) 10-20%

(C) 40-50%

(D) 70-80%

(E) 90-100%

6) Com relação à embolia pulmonar, associada a trombose venosa

superficial, é correto afirmar que

(A) torna necessário um ecodoppler pulmonar para todos os

pacientes.

(B) é mais comum na flebite supurativa.

(C) pode aproximar-se de 20-22% em algumas séries.

(D) é praticamente inexistente.
(E) é mais provável nos pacientes cujo processo aproxima-se

da virilha.

7) As vantagens das heparinas de baixo peso molecular sobre a
heparina não fracionada padronizada incluem todas as

afirmativas seguintes, EXCETO

(A) maior atividade anti-Xa e menor atividade anti-IIa.

(B) ligação reduzida com as células e as proteínas

plasmáticas.

(C) administração subcutânea.

(D) biodisponibilidade reduzida.

(E) monitoramento considerado desnecessário na maioria das

situações.

8) O teste de escolha para diagnosticar o linfedema é o (a)

(A) linfocintigrafia isotópica.

(B) manômetria e fluxometria linfática.

(C) tomografia computadorizada.

(D) linfagiografia contrastada direta.

(E) ressonância magnética.
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9) As classes clínicas da classificação CEAP (clínica,

etiológica, anatômica e fisiológica) para patologia venosa

crônica incluem todos os seguintes, EXCETO

(A) lipedema.

(B) nenhuma anormalidade ao exame clínico.

(C) lipodermatosclerose .

(D) veias Reticulares e telangiectasia.

(E) úlcera cicatrizada na perna com refluxo venoso profundo

ao ecodoppler.

10) Sintomas como rouquidão e dificuldade para tossir após

omboae arterecit omia carotídea podem ser ocasionados por

(A) facial.
(B) hipoglosso.

(C) recurrente.
(D) laríngeo superior.

(E) alça do hipoglosso.

11) Em um paciente três horas após realização de cateterismo

cardíaco percutâneo, pela artéria femoral direita, os pulsos

no membro inferior direito se tornam impalpáveis. O

tratamento adequado a ser instituído é a(o)

(A) uso de xilocaína venosa.

(B) uso de bloqueio simpático.

(C) uso de heparina subcutânea.

(D) exploração cirúrgica.

(E) uso de papaverina intra-arterial.

12) As artérias viscerais abdominais cujos ramos têm importância

na manutenção da circulação colateral visceral são,

respectivamente:

(A) esplênica, hepática, cólica média e esquerda, hemorroi-

dária superior e inferior.

(B) esplênica, pancreatoduodenal superior, cólica direita e

média, hemorroidária superior e média.

(C) esplênica, pancreatoduodenal inferior, cólica média e

esquerda, hemorroidária superior e inferior.

(D) pancreatoduodenal superior e inferior, cólica média e

esquerda, hemorroidária superior, média e inferior.

(E) pancreatoduodenal superior e inferior, cólica direita e

esquerda, hemorroidária superior, média e inferior.
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13) Qual o critério doppler que pode indicar estenose igual ou
maior que 50% ou oclusão da artéria mesentérica superior?

(A) velocidade sistólica máxima maior que 160cm/ s e veloci-

dade diastólica final acima de 20cm/ s.

(B) velocidade sistólica máxima maior que 100cm/ s e veloci-

dade diastólica final acima de 15cm/ s.
(C) velocidade sistólica máxima maior que 300cm/ s e veloci-

dade diastólica final acima de 45cm/ s.
(D) velocidade sistólica máxima maior que 450cm/ s e veloci-

dade diastólica final acima de 60cm/ s.
(E) não existe critério doppler para estenose de artéria

mesentérica superior.

14) Em paciente de 25 anos com PA 200x120 mm Hg, o exame de

aortografia revela displasia fibromuscular da artéria renal

direita , com rim eliminando contraste normalmente. O

tratamento ideal nesse caso é a(o)

(A) tromboendarterectomia renal .

(B) angioplastia percutânea.

(C) enxerto aorto-renal.

(D) re implante renal .

(E) nefrectomia.

15) Nos diabéticos a sede mais freqüente das lesões estenosantes

ou oclusivas é

(A) no território aortoilíaco.

(B) no território femoral.

(C) nas artérias ilíacas.

(D) no tronco supra-aortico.

(E) no território poplíteo-tibial.

16) O achado ultra-sonográfico primário associado ao diagnóstico

de trombose venosa profunda aguda é

(A) modo "B", veia não .compressível no estudo longitudinal.

(B) modo"B", veia não compressível no estudo transversal.

(C) presença de "sopro" colorido.

(D) veia de calibre reduzido.

(E) trombo ecogênico dentro da luz da veia.
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17) O uso profilático de. antibiótico na cirurgia dos aneurismas

de aorta abdominal tem por objetivo prevenir a infecção por

(A) pseudomonas aeruginosa.

(B) streptococcus pyogenes.

(C) staphylococcus aureus.

(D) klebsiela pneumoniae.

(E) serratia marcescens.

18) Em relação à estenose de artéria renal, durante o exame de
doppler color, é correto afirmar que a(o)

(A) velocidade sistólica máxima é normal até 240cm/ s em

jejum de 10 horas.
(B) índice renal/aórtico superior a 3, 5 pode ser considerado

normal.

(C) velocidade sistólica máxima inferior à 200cm/ s indica

isquemia renal.

(D) velocidade sistólica máxima de até 180cm/ s e índice

renal/aórtico inferior à 3,5 é normal.

(E) onda espectral trifásica apiculada é considerado sem

alterações na artéria renal normal.

19) Um homem de 65 anos apresenta uma grande úlcera sobre o

maléolo medial esquerdo com significativo edema do membro

inferior esquerdo. A úlcera é muito dolorosa e esteve

presente nos últimos 6 meses, aumentando de tamanho não

obstante a terapia compressiva com bota de Unna. Seu índice

tornozelo-braquial (ITB) esquerdo é 0,30. Qual a próxima
etapa mais apropriada no atendimento ao paciente?

(A) Administrar antibióticos orais.

(B) Manter repouso com os membros elevados.

(C) Realizar uma arteriografia contrastada do membro

inferior, com vistas a uma reconstrução arterial.

(D) Aplicar um substituto de pele.

(E) Realizar uma cirurgia endoscópica das veias perfurantes

subfaciais.
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20) Um estudo baseado no resultado do ecodoppler mostra:

artéria mesentérica superior com velocidade sistólica

máxima de 260cm/ s e diástolica final de 35cm/ s. A origem do

tronco celíaco não foi identificado, porém, identificaram-se

as artérias hepática comum e esplênica. Observou-se fluxo

sanguíneo retrógrado em artéria hepática comum e direção do

fluxo na artéria esplênica normal. Qual a interpretação

correta desses achados no exame?

(A) Exame tecnicamente inadequado, resultados não podem ser

interpretados.

(B) Estenose hemodinamicamente importante na artéria mesen-

térica superior.

(C) Artéria mesentérica superior com velocidade normal;

tronco celíaco não pode ser identificado.

(D) Origem única da artéria mesentérica superior e tronco

celíaco.

(E) Artéria mesentérica superior com velocidade normal e

estenose significativa no tronco celíaco.

21) Um paciente de 52 anos com história de massa abdominal

pulsátil está hipocorado, com abdômen difusamente doloroso,

pele fria, com PA 60 x20 mm Hg e pulso de 140 bpm. Para que

seu diagnóstico seja adequado deve-se confirma-lo por

(A) aortografia.

(B) pielografia venosa.

(C) dopplerometria arterial.

(D) laparotomia exploradora.

(E) tomografia computadorizada.

22) Analisando-se qualitativamente o contorno da onda espectral

no doppler, pode-se concluir que

(A) as ondas espectrais monofásicas são encontradas normal-

mente em artérias músculo-esqueléticas.

(B) o componente negativo da onda espectral pode desaparecer

decorrente de vasodilatação.

(C) as artérias renais apresentam ondas trifásicas em estado

normal.

(D) o aumento de resistência vascular periférica traduz-se

em ondas monofásicas amortecidas.

(E) as artérias carótidas internas normais possuem componen-

te negativo freqüente na onda espectral.
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23) Comparado com a flebografia, o ecodoppler é menos preciso

para qual dos seguintes diagnóstico?

(A) Paciente sintomático, trombose venosa profunda em região

femoro-poplítea.

(B) Paciente assintomático, trombose venosa profunda em

região femoro-poplítea.

(C) Paciente sintomático, trombose venosa profunda na

panturrilha.

(D) Paciente assintomático, trombose venosa profunda na

panturrilha.

(E) Troînbose venosa áxilo-subclávia.

24) Durante o exame de ecodoppler, estudando-se a artéria

poplítea direita, foi observada onda espectral monofásica

amortecida. Este dado pode sugerir qual diagnóstico?

(A) artéria fibular à direita ocluída.

(B) artéria tibial anterior à direita ocluída.

(C) artéria femoral comum à esquerda ocluída.

(D) artéria ilíaca externa direita ocluída.

(E) artéria femoral superficial esquerda ocluída.

25) Existe maior probabilidade de haver amputação de um membro

afetado com a ligadura da artéria

(A) ilíaca primitiva.

(B) femoral profunda.

(C) subclávia.

(D) braquial.

(E) poplítea.

26) O sintoma que demonstra isquemia cerebral por oclusão

arterial vértebro-basilar é a

(A) ataxia.
(B) afasia.

(C) hemiparesia.
(D) hemianestesia.

(E) amaurose fugaz.
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27) Nove meses após uma cirurgia, houve oclusão de enxerto
fêmoro-poplíteo com veia safena reversa. Qual a provável

causa deste fato?

(A) Falha técnica.
(B) Aterosclerose.
(C) Infecção localizada.

(D) Hipercoagulabilidade.

(E) Hiperplasia fibrointimal.

28) O distúrbio hipercoagulável genético mais comum, associado a
alto risco de tromboembolia venosa é a

(A) deficiência de proteína S.

(B) deficiência de proteína C.

(C) deficiência de antitrombina.

(D) deficiência do fator V de Leiden.

(E) protrombina 20210A.

29) Qual o nome correto da veia do membro inferior entre a veia

poplítea e a junção safeno-femoral segundo a terminologia

atual é?

(A) veia femoral.
(B) veia femoral superficial.

(C) veia femoral comum.
(D) veia femoral profunda.

(E) veia safena magna.

30) Um senhor de 70 anos, com cardiopatia isquêmica, apresenta

dor de repouso em perna direita. A arteriografia mostra

estenose localizada, de 90% , na artéria ilíaca primitiva

direita. O melhor tratamento adequado

(A) enxerto aorto-bifemoral.

(B) enxerto aorto-femoral direito.

(C) enxerto áxilo-femoral direito.

(D) angioplastia ilíaca percutânea.

(E) tromboendarterectomia ilíaca direita.
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31) Em relação aos meios de contraste utilizados na angiografia

convencional é correto afirmar que

(A) os meios de contraste de elevada osmolaridade produzem

menos efeitos colaterais no paciente.

(B) a vasodilatação periférica pode ser reduzida utilizan-

do-se contrastes de baixa osmolaridade.

(C) as excreções renal e hepática são os principais meios de

eliminação do contrastes atuais.

(D) a meia-vida do contraste endovenoso decai com 2 horas

após injeção intra-venosa.

05) os contrastes não-iônicos atuais são totalmente inofen-

sivos ao endotélio vascular.

32) A tríade sintomática mais comum na doença varicosa é:

GA) dor, fadiga e sensação de peso.

(B) edema, dor e prurido.

(C) dor, edema e sensação de peso.

CD) prurido, dermatite ocre e úlcera.

(E) calor, edema e câimbras.

33) Acerca da fisiologia do sistema fibrinolítico, assinale a

opção verdadeira.

(A) Qualquer ativação do plasminogênio que ocorre na fase

líquida circundante de um trombo é neutralizada rapida-

mente por a2-antiplasmina.

(B) O plasminogênio é sintetizado pelas endoteliais vascu-

lares.
(C) A ação da plasmina é específica para fibrina e fibrino-

gênio.

(D) Os inibidores de tPA e uPA derivam de 2 fontes: plaque-

tas e células endoteliais.

(E) Embora a plasmina consiga desintegrar a fibrina com

ligações cruzadas, a fibrina sem ligações cruzadas e o

fibrinogênio, sua atividade não pode ser identificada

especificamente num determinado paciente.

34) Em qual localização há maior probabilidade de infecção de um

enxerto de dácron?

(A) Aorto-bifemoral.

(B) Aorto-mesentérica.

(C) Aorto-biilíaca.

(D) Aorto-aórtica.

(E) Aorto-renal.
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35) Sobre a escleroterapia de varizes e substâncias

esclerosantes, pode-se afirmar que

I - A substância esclerosante ideal seria aquela que

provocasse completa esclerose sem formação de trombos

nos vasos, com suave reação inflamatória, indolor e sem

pigmentação local;

II - As soluções salinas e glicose hipertônicas são agentes

detergentes e provocam a necrose da parede endotelial

logo após a injeção;
III- A indicação de injeção esclerosante deve ser prefen-

cialmente em veias telangiectasicas e venulectasias;

IV - Coágulos e hiperpigmentação são as complicações mais

comuns da escleroterapia de varizes.

(A) As afirmativas I , II e III estão corretas.
(B) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

(C) As afirmativas II e IV estão corretas.

(D) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

(E) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

36) Qual o quadro clínico que geralmente acomete crianças na

primeira infância, com febre elevada, conjuntivite, adeno-

patia cervical, eritema em mãos e pés, artralgia, descamação

de pele, discreta anemia e com presença de aneurismas

em artérias coronárias?

(A) vasculite reumatóide.
(B) síndrome de Marfan.

(C) doença de Kawasaki.

(D) síndrome de Ehlers-Danlos.

(E) esclerose tuberosa.
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37) Com relação às possibilidades de confeccionar fístula

arteriovenosa em um paciente com insuficiência renal crônica

terminal, assinale a opção correta.

(A) O primeiro acesso deve ser com material autólogo, do

tipo radiocefálica, de preferência no membro dominante

do paciente, onde as veias em geral são mais desenvol-

vidas.

(B) A fístula radiocefálica no punho, preferencialmente no

membro não dominante do paciente, seria o melhor acesso

inicial.

(C) Considerando a necessidade da realização da hemodiálise

em pouco tempo, a melhor opção seria pelo uso de uma

prótese que dispensa tempo para maturação.

(D) A fístula braquiocefálica seria a melhor escolha, pois

os vasos têm melhor calibre e os resultados em longo

prazo são bons.

(E) Uma transposição braquiobasílica no antebraço não-

dominante, seria a melhor opção.

38) São consideradas contra-indicações de angio-ressonância,

EXCETO

(A) pacientes necessitando de monitorização intensiva.

(B) claustrofobia.

(C) agitação psico-motora.

(D) clipes metálicos de aneurisma cerebral.

(E) paciente com grande quantidade de gases intestinais.

39) Em uma neurotripsia, para se obter uma analgesia completa do

pé, sem seqüelas, deve-se esmagar os seguintes nervos,

respectivamente:

(A) tibial posterior, tibial anterior, musculocutâneo,

safeno interno e safeno externo.

(B) tibial anterior, tibial posterior, ciático-poplíteo

externo, musculocutâneo e safeno externo.

(C) tibial posterior, tibial anterior, ciático-poplíteo

externo, safeno interno e safeno externo.

(D) ciático-poplíteo externo, tibial anterior, musculocu-

tâneo, safeno interno e safeno externo.

(E) tibial anterior, tibial posterior, ciático-poplíteo

externo, musculocutâneo e safeno interno.
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40) As características da anticoagulação com varfarina incluem

todas as afirmativas seguintes, EXCETO

(A) efeito anticoagulante variável.

(B) não é afetada por fatores dietéticos e gastrointesti-

nais.

(C) interações medicamentosas frequentes.

(D) velocidade de sangramento mais alta com um alelo

variante CYP2C9 para o citocromo hepático P450.

(E) os.efeitos anticoagulantes precisam ser monitorados.

41) Em qual tática cirúrgica ocorre flebite de veia safena magna

no pós-operatório imediato e a formação de neocroça através

de vasos colaterais varicosos no pós-operatório tardio?

(A) Valvuloplastia da croça.
(B) Safenectomia proximal (da croça ao joelho) .

(C) Safenectomia distal (do joelho ao maléolo) .

(D) Desconexão de colaterais ao longo do trajeto da veia

safena.

(E) Ligadura da croça.

42) Um paciente de 55 anos sofreu traumatismo de membro superior

direito com lesão óssea e neurovascular. A reparação dos

elementos envolvidos deve ser feita na seguinte ordem:

(A) nervo, artéria, veia e osso.

(B) artéria, , veia, nervo e osso.

(C) veia, artéria, osso e nervo.

(D) osso, nervo, veia e artéria.

(E) osso, artéria, veia e nervo.

43) Os antiagregantes plaquetários são amplamente usados no

tratamento clínico da doença aterosclerótica nas

extremidades . A aspirina (AAS) tem sua ação no (a)

(A) inibição irreversível da cicloxigenase plaquetária,

reduzindo a produção de tromboxano.

(B) bloqueio à ativação das plaquetas pela via ADP, através

da inibição seletiva e irreversível da ligação desse

agonista com seu receptor nas plaquetas.

(C) inibição da atividade dos neutrófilos e aumento da

atividade fibrinolítica.

(D) aumento dos níveis plasmáticos de adenosina, inibindo a

captação pelo endotélio vascular e hemácias.

(E) inibição da fosfodiesterase, bloqueando a degradação do

AMP cíclico.
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44) Quanto à síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, assinale

a afirmativa correta.

(A) O tratamento fisioterápico raramente dá bom resultado.

(B) A compressão nervosa é mais comum que a arterial.

(C) A manobra de Adson positiva indica cirurgia.

(D) A escalenotomia frequentemente é curativa.

(E) Toda costela cervical deve ser removida.

45) Após uma arteriografia onde utilizou-se bainha de 5Fr

colocada na virilha direita, o paciente queixa-se de dor em

dormência na perna direita. Ao exame, pulso femoral é

palpado facilmente, porém, não existem pulsos palpáveis

abaixo desse nível. A perna está fria desde a metade da

coxa até o pé. Qual o diagnóstico mais provável?

(A) Vasoespasmo induzido pelo cateter.

(B) Obstrução da artéria ilíaca devido à dissecção induzida

pelo cateter.

(C) Embolização por um trombo para segmento terminal da

artéria poplítea.

(D) Embolização por detritos ateromatosos para coxa e perna.

(E) Obstrução de artéria femoral comum devido à lesão

relacionado ao cateter.

46) O pinçamento aórtico por 40 minutos para ressecção de

aneurisma de aorta descendente pode ocasionar a seguinte

complicação pós-operatória:

(A) isquemia mesentérica.

(B) disfunção esofágica.

(C) paralisia frênica.

(D) broncoconstricção.

(E) paraplegia.

47) Durante um episódio embólico em membro superior, o uso de

anticoagulante é contra-indicado na seguinte condição

clínica:

(A) endocardite infecciosa.

(B) estenose mitral.
(C) fibrilação atrial.

(D) aneurisma ventricular.

(E) miocardiopatia.
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48) Uma jovem de 32 anos apresenta sôpro em ambas as carótidas e

ausência de pulsos femorais. O diagnóstico mais provável é

GA) esclerodermia.

OB) síndrome de Takayassu.

(C) granuloma de Wegener.

(D) tromboangeíte obliterante.

(E) lúpus eritematoso sistêmico.

49) Em relação à comparação entre a angiografia por ressonância

magnética, a arteriografia convencional e o ecodoppler,

assinale a opção correta.

(A) Acentuadas tortuosidades não interferem no Doppler de

carótidas.
(B) Calcificações podem prejudicar o exame de doppler.

(C) A angiografia convencional não identifica ulcerações em

placas ateromatosas.

(D) Bifurcação carotídea elevada prejudica a realização da

angio-ressonância.

(E) A resolução espacial da arteriografia convencional é

inferior à angio-ressonância.

50) A tomografia computadorizada é menos útil para avaliar qual

dos seguintes tipos de patologia?

(A) Embolo pulmonar.

(B) Dissecção aórtica.
(C) Rim em ferradura.
(D) Veia cava duplicada.

(E) Patância do Bypass.
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