
PROVA DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR 

GABARITO 

 

CASO CLÍNICO 1 

Paciente do sexo masculino, 80 anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica, 

coronariopatia e dislipidemia referiu queixa de dor abdominal. Ao ser avaliado foi evidenciada 

a presença de massa abdominal pulsátil, dolorosa à palpação.   

Foi encaminhado ao departamento de emergência de um hospital de nível terciário, 

apresentando-se à admissão estável hemodinamicamente, referindo dor a palpação da massa 

abdominal. Exame laboratorial não demonstrou anemia. 

 

 

Questão 1) Imagem obtida através de tomografia computadorizada com contraste, corte 

axial demonstrando a aneurisma de aorta abdominal com 52 mm de diâmetro. 0,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Questão 2) Tendo em vista a imagem e as medidas aferidas, qual o procedimento indicado a 

lista de  materiais essenciais serem utilizados para o tratamento endovascular. : 0,5 

- agulha 18G 

- Bainha 6F (2 unidades) 

- Fio guia hidrofílico 

- Fio guia teflonado 

- Fio Guia extrarrígido 

- Cateter KMP 

A 

B 

C 

D 

A-B = 100 mm 

B-C = 40 mm 

B-D = 60 mm 

19 mm 

20 mm 

15 mm 12 mm 



- Cateter JB1 

- Cateter Pig tail centimetrado 

- Balão complacente 

- Bainhas compatíveis com endoprótese (dependente do modelo) 

- Endoprótese aórtica – componente abdominal (24 mm de diâmetro – 82 mm 

comprimeto 

- Endoprótese – componente ilíaco (14 mm de diâmetro – 60 mm de 

comprimento) 

- Endoprótese – componente ilíaco (18 mm de diâmetro – 80 mm de 

comprimento) 

 

Questão 3) Tendo em vista a imagem acima, descreva o passo a passo do tratamento 

endovascular.  pas do tratamento: 1,5 

 

1) Incisão inguinal bilateral por planos com dissecção, identificação e reparo das 

artérias femorais comuns ou punção percutânea das artérias femorais por técnica 

ecoguiada e utilização de dispositivo percutâneo de selamento pela técnica preclose. 

Heparinização sistêmica. 

2) Punção de ambas as artérias pela técnica de Seldinger, utilizando agulha 18G com 

implante de bainhas; 

3) Posicionamento de cateter pig tail 6F na aorta abdominal pelo acesso esquerdo ao 

nível das artérias renais sobre fio guia angiográfico ponta J previamente posicionado; 

4) Posicionamento de fio guia angiográfico na aorta torácica, troca por fio guia extra- 

rígido empregando cateter JB1, no acesso direito; 

5) Correção do angulo de paralaxe do arco,com angulação cranial, em relação a aorta 

abdominal ao nível das artérias renais, aortografia abdominal evidenciando artérias 

renais e colo proximal do aneurisma; 

6) Implante de endoprótese aórtica de 24 mm de diâmetro, em topografia infrarrenal. 



Utilização de balão complacente para acomodação; 

 

7) Posicionamento do arco em obliqua anterior esquerda, arteriografia ilíaca direita, 

implante de extensão ilíaca de 14 mm de diâmetro. Utilização de balão complacente 

para acomodação; 

8) Cateterismo do corpo principal da endoprótese aórtica, confirmação do 

posicionamento. Posicionamento de fio guia angiográfico na aorta torácica, troca por 

fio guia extra-rígido empregando cateter JB1. Posicionamento do arco em obliqua 

anterior direita, arteriografia ilíaca esquerda, implante de extensão ilíaca de 18 mm de 

diâmetro. Utilização de balão complacente para acomodação; 

9) Reintrodução de cateter pig tail 6F e realização de controle angiográfico; 

10) Arteriorrafia femoral bilateral, síntese por planos e curativo ou selamento 

percutâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 2 

Masc. 76 anos,1,70m, 65kg.   Assintomático,  revascularização  miocárdica. 12 anos antes. 

Nega DM e HAS. Encaminhado por nefrologista com:  

 Ureia         =   51 mg/dL,  Creatinina =     1,95 mg/dL,  Clearance de creatinina 44,8 

ml/min/1,72m2 

Cintilografia renal com DTPA + Teste da furosemida:  Deficiência de função renal Bilateral.  

Trânsito parenquimatoso com excreção alongada sobretudo no rim direito 

 

 



 

Questão 1) Exame utilizado e seu diagnóstico  0,5 

R = Angiotomografia de aorta abdominal e ramos viscerais. 

 Artéria renal direita: Estenose de cerca de 70 a 80% no segmento 

inicial. Tronco longo e ramos segmentares pérvios, sem 

alterações parietais. A angiografia com imagem de roadmapping 

confirma os achados da angiotc. 

Questão 2) Procedimento indicado e lista de materiais essenciais (até dez itens) a serem 

utilizados no tratamento endovascular 0,5  

R= Angioplastia renal com implante de stent  

Agulha de punção 18G, introdutor 5 e 6 fr 11 cm, fio-guia hidrofilico 0,035x260 cm, catéter 

diagnostico tipo pig tail e cobra 5 fr, introdutor longo de 65 cm ou catéter-guia tipo RDC, fio-

guia 0,014, catéter-balão pré-dilatação 3 a 4 mm, stent expansivel por balão 5 a 6 mm, 

insuflador.  

Questão 3) Descreva o passo a passo do procedimento. 1,5 

R= VIA FEMORAL: Decúbito dorsal, sonda vesical 16, assepsia e antissepsia 

hipogástrica e regiões inguinais, colocando-se campos e oleados sobre os 

membros inferiores e no períneo. Anestesia geral ou local. 

Punção não transfixante da artéria femoral com agulha 18G de bisel curto. 

Introdução de bainha 6 Fr x 12 cm, fixação da mesma na pele. Heparinização 

sistêmica com 70 a 100 ui/kg/peso. Introdução de cateter guia RDC 6 Fr x 55 

cm com conector em Y adaptado, ou troca da bainha 6 Fr x 12 cm por bainha 

renal 6 Fr x 55 cm seguindo fio guia hidrofílico 0.035” x 260 cm. Aortografia 

pelo cateter guia ou bainha para localizar o óstio da artéria renal direita. Troca 

do fio guia hidrofílico por fio guia 0.014” x 180 cm. Ultrapassagem da lesão com 

esse fio guia e avanço do mesmo na artéria renal direita, posicionando sua 

ponta nas artérias segmentares. Avanço do cateter guia até encostá-lo no 

óstio da artéria renal direita. Angiografia renal pelo cateter guia, introdução e 

posicionamento de stent balão expansível 5 ou 6 mm de diâmetro x 15 ou 18 



mm de comprimento, com os 2 mm iniciais na luz da aorta. Angiografia de 

posicionamento, roadmap e roadscreen, expansão do stent na pressão nominal 

ou na pressão de rotura se for o stent de 5 mm. Angiografia de controle pelo 

cateter guia. Retirada do cateter guia e o fio guia, hemostasia do ponto de 

punção com dispositivo selante ou com compressão local e curativo 

compressivo. 

R= VIA BRAQUIAL: Decúbito dorsal com o MS em extensão, Assepsia e 

antissepsia. Anestesia geral ou local. Punção percutânea da artéria braquial na 

prega do cotovelo ou região axilar, introdução de bainha 6 Fr. fixação da 

mesma na pele. Heparinização sistêmica com 70 a 100 ui/kg/peso. Cateterismo 

da aorta abdominal com cateter mamária ou Simmons 1 seguindo fio guia 

hidrofílico, Troca por fio guia Amplatz. Introdução de cateter guia JR ou JL4 ou 

similar 6 Fr. x 90 cm adaptado em conector em Y. Angiografia pelo cateter guia 

para identificação do óstio da artéria renal direita. Troca do fio guia Amplatz por 

fio guia 0.014”.x 180 cm de comprimento. Aortografia pelo cateter guia ou 

bainha para localizar o óstio da artéria renal direita. Troca do fio guia hidrofílico 

por fio guia 0.014” x 180 cm. Ultrapassagem da lesão com esse fio guia e 

avanço do mesmo na artéria renal direita, posicionando sua ponta nas artérias 

segmentares. Avanço do cateter guia até encostá-lo no óstio da artéria renal 

direita. Angiografia renal pelo cateter guia, introdução e posicionamento de 

stent balão expansível de troca rápida, 5 ou 6 mm de diâmetro x 15 ou 18 mm 

de comprimento, com os 2 mm iniciais na luz da aorta. Angiografia de 

posicionamento, roadmap e roadscreen. Expansão do stent na pressão 

nominal ou na pressão de rotura se for o stent de 5 mm. Angiografia de 

controle pelo cateter guia. Retirada do cateter guia e fio guia. Neutralização da 

heparina com protamina à razão de 1 ml de protamina para cada 1000 ui de 

heparina. Hemostasia do ponto de punção com compressão local e curativo compressivo. 

 



CASO 3 

 

Questão 1) Exame utilizado e seu diagnóstico . 0,2 

R= Oclusão nos dois terços distais da ilíaca externa esquerda com reabitação 

ao nível do segmento proximal da mesma, que se apresenta pérvia com 

discretas irregularidades parietais. 

Questão 2) Procedimento indicado e lista de materiais essenciais a serem utilizados no 

tratamento endovascular 0,8 

R= Revascularização ilio-femoral esquerda por ATP e stent  

Materiais: 

Introdutor 5 e 6 fr; Fio-guia 0,035, cateter pig tail e IM, introdutor  contra-lateral, cateter de 

suporte, cateter-balão para ATP 6 a 8 mm, stent auto-expansivel ou revestido, insuflador, 

sistemas de recanalização. 

R= VIAS: Femoral homolateral ou contralateral, braquial ou axilar esquerda ou 



direita, hibrida via femoral superficial ipsilateral. Balão 5 mm x 100 mm para 

pré-balonar. Stent de nitinol autoexpansível 7 mm ou 8 mm de diâmetro, ou 

com diâmetro 1 a 2 mm maior que o da artéria alvo, no comprimento que a 

angiografia calibrada indicar para cobrir toda a lesão afetada. Balão com 

diâmetro 6 ou 7 mm de diâmetro x 100 mm de comprimento para balonar o 

stent. 

Questão 3) Descreva o passo a passo do procedimento a ser realizado de acordo com a via de 

acesso escolhida. 1,5 

R= VIA FEMORAL HOMOLATERAL: Decúbito dorsal, sonda vesical, assepsia 

e antissepsia hipogástrica e regiões inguinais colocando-se campos e oleados 

sobre os membros inferiores e no períneo. Anestesia local. Punção, não 

transficante, de femoral comum esquerda, heparinização sistêmica 70 a 100 

ui/kg/peso. Introdução de bainha 5fr x 12 cm, fixação da mesma na pele. 

Introdução de cateter 5 Fr de ponta angulada seguindo fio guia hidrofílico. 

Recanalização do eixo ilíaco com esse cateter seguindo fio guia hidrofílico ou 

com cateter de suporte dedicado à recanalização e, se necessário com auxílio 

de dispositivo de recanalização e de reentrada. Troca por fio guia Amplatz, 

introdução de bainha 6 Fr x 40 a 70 cm no eixo ilíaco. Angiografia calibrada e 

de posicionamento, roadmap. Pré-balonamento da oclusão com balão 5 mm x 

100 cm, angiografia de posicionamento. Avanço da bainha até a ultrapassar a 

oclusão, Introdução e posicionamento do stent, recuo da bainha, implante de 

um ou mais stents autoexpansíveis de 7 ou 8 mm de diâmetros, com 

comprimento suficiente para tratar toda a lesão. Recuo da bainha, balonamento 

desses stents com balão de 6 ou 7 mm. Angiografia pós-procedimento. 

Retirada da bainha e do fio guia. Neutralização da heparina à razão de 1 ml de 

protatamina para mil unidades de heparina administrada. Hemostasia por 

compressão local e curativo compressivo ou com dispositivos selantes 

percutâneos. 



R= VIA FEMORAL CONTRALATERAL: Decúbito dorsal, sonda vesical, 

assepsia e antissepsia hipogástrica e regiões inguinais, colocando-se campos 

e oleados sobre os membros inferiores e no períneo. Anestesia local. Punção, 

não transfixante, de femoral comum direita, Introdução de bainha 5 Fr e sua 

fixação na pele. Heparinização sistêmica, 70 a 100 ui/kg/peso. Cateterização 

da ilíaca contralateral com cateter mamária 5 Fr ou Simmons 1 seguindo fio 

guia hidrofílico. Troca do fio guia hidrofílico por fio guia Amplatz. Troca da 

bainha 5 Fr por bainha contralateral 6 Fr x 40 a 70 cm até a artéria ilíaca 

comum esquerda, Angiografia do eixo ilíaco, introdução de cateter 5 Fr ponta 

angulada, troca do fio guia Amplatz por fio guia hidrofílico. Recanalização do 

eixo ilíaco com esse cateter seguindo fio guia hidrofílico ou com cateter de 

suporte dedicado à recanalização e, se necessário com auxílio de dispositivo 

de recanalização e de reentrada. Troca do fio guia hidrofílico por fio guia 

Amplatz, angiografia calibrada e de posicionamento, roadmap. Pré- 

balonamento da oclusão com balão 5 mm x 100 cm. Avanço da bainha até a 

ultrapassar a oclusão, Introdução e posicionamento do stent, recuo da bainha, 

implante de um ou mais stents autoexpansíveis de 7 ou 8 mm de diâmetros 

com comprimento suficiente para tratar toda a lesão. Balonamento desses 

stents com balão de 6 ou 7 mm. Angiografia pós-procedimento. Retirada da 

bainha e do fio guia. Neutralização da heparina à razão de 1 ml de protamina 

para mil unidades de heparina administrada. Hemostasia por compressão local 

e curativo compressivo ou com dispositivos selantes percutâneos. 

R= ACESSO HÍBRIDO: Decúbito dorsal, sonda vesical, assepsia e antissepsia 

hipogástrica, e regiões inguinais e membros inferiores, colocando-se campos e 

oleados sobre os membros inferiores e no períneo. Anestesia geral ou 

raquimedular. Dissecção da artéria femoral superficial esquerda no terço 

superior da coxa, enlaçamento proximal e distal da mesma com Vessell loop. 



Heparinização sistêmica, 70 a 100 ui/kg/peso. Punção percutânea sob visão 

direta do vaso. Introdução de bainha 5 Fr x 12 cm, Introdução de cateter 5 Fr x 

100 cm de ponta angulada seguindo fio guia hidrofílico até a femoral comum, 

troca do hidrofílico por fio guia Amplatz. Troca da bainha 5 Fr por bainha 6 Fr x 

70 cm. Angiografia do eixo ilíaco, roadmap. Recanalização da lesão utilizando 

cateter 5 Fr de ponta angulada seguindo fio guia hidrofílico, ou com cateter de 

suporte dedicado à recanalização ou com auxílio de dispositivos de 

recanalização e reentrada. Troca do fio guia hidrofílico por fio guia Amplatz, 

angiografia calibrada e de posicionamento, roadmap. Pré-balonamento da 

oclusão com balão 5 mm x 100 cm. Avanço da bainha até a ultrapassar a 

oclusão, introdução e posicionamento do stent, recuo da bainha. implante de 

um ou mais stents autoexpansíveis de 7 ou 8 mm de diâmetros com 

comprimento suficiente para tratar toda a lesão. Balonamento desses stents 

com balão de 6 ou 7 mm. Angiografia pós-procedimento. Retirada da bainha e 

do fio guia. Neutralização da heparina à razão de 1 ml de protamina para mil 

unidades de heparina administrada. Para retirar a bainha no final do 

procedimento, aplicar, antes, um ponto de sutura em bolsa com Prolene 6-0 no 

entorno da bainha, retirar a bainha e apertar o ponto de sutura. Fechamento 

da ferida operatória por planos. 

R= VIA BRAQUIAL OU AXILAR PERCUTÂNEA: Decúbito dorsal com o MS em 

extensão, assepsia e antissepsia. Anestesia local e neuroleptoanalgesia. 

Punção, não transfixante, da artéria braquial ou axilar com agulha 18G bisel 

curto, Introdução de bainha 5 Fr, Heparinização sistêmica 70 a 100 ui/kg/peso. 

Cateter com ponta curva tipo mamária ou Simmons 1 5 Fr seguindo fio guia 

hidrofílico 0.35”x 260 cm, cateterismo da aorta abdominal. Troca por fio guia 

mais rígido, tipo Amplatz, 035” x 260 cm. Introdução de bainha 6 Fr x 90 cm até 

a artéria ilíaca comum esquerda. Angiografia do eixo ilíaco, roadmap. 



Recanalização da lesão utilizando cateter 5 Fr x 125 cm de ponta angulada 

seguindo fio guia hidrofílico ou cateter de suporte dedicado à recanalização ou 

com auxílio de dispositivos de recanalização e reentrada. Troca por fio guia fio 

guia Amplatz 0.035” x 260 cm. Angiografia calibrada e de posicionamento, 

roadmap. Pré-balonamento com balão 5 mm x 100 mm ou mais longo. Implante 

de um ou mais stents autoexpansíveis de 7 ou 8 mm de diâmetros com 

comprimento suficiente para tratar toda a lesão. Balonamento desses stents 

com balão de 6 ou 7 mm. Angiografia pós-procedimento. Neutralização da 

heparina à razão de 1 ml de protamina para mil unidades de heparina 

administrados. Retirada da bainha e do fio guia, hemostasia por compressão 

local e curativo compressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso 4:  

# ID: Masculino, 18 anos, branco, estudante. 

# HMA: vítima de colisão moto-caminhão, à aproximadamente  

120km/h. Encaminhado ao nosso serviço com uma evolução de 8 horas após 

atendimento inicial em outro hospital, queixando-se de importante dor torácica. 

# HMP: Sem comorbidades. 

Avaliação inicial: 

• A: Vias aéreas pérvias, com colar cervical, em tábua rígida  
• B: Murmúrio Vesicular positivo bilateralmente, sem sinais de crepitações, sat 

98% em aa, escoriações em região esternal 
• C: Hipocorado, pelve estável, abdome flácido, PA 120 x 70, FC 113 bpm  
• D: ECG 15 
• E: Fratura fechada de fêmur esquerdo, fratura fechada de punho direito. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual o exame utilizado e diagnóstico?  (0,2 ponto) 

 

Resposta: Angiotomografia de aorta torácica. 

Transsecção traumática da aorta torácica descendente iniciando-se após a 

emergência da artéria subclávia esquerda. 

 



 
Seguimento do caso: Realizado as medidas do colo proximal e distal: 
 

  
 

 
 
 

 

2. Procedimento indicado?  Qual a lista de materiais essenciais para o tratamento 

endovascular ? (0,8 ponto) 

 

Resposta: Correção endovascular com endoprótese reta.  



 

Lista de materiais essenciais  

Kit Introdutor curto 6F 

Introdutor longo femoral para endoprótese 12 a 28 F (a depender da marca de 

endoprótese escolhida) 

Fio guia hidrofílico 0,035  

Fio guia rígido "extra stiff" Lunderquist  

Cateter diagnóstico Pigtail Centimetrado 5F ou 6F 

Cateter diagnóstico Bernestein ou Vertebral 5F ou 6F 

Balão complacente de acomodação de Aorta 

Endoprótese Reta Torácica (Ex. usado para esse caso: 22 x 22 x 150) 

 

 

 

 

3. Descreva o passo a passo do tratamento endovascular? (1,5 ponto) 

 

- Resposta: 

 

1- Dissecção + reparo da artéria femoral comum; 

1.1. Geralmente a artéria escolhida é a menos tortuosa ou no caso de 
não haver diferenças dar preferência a artéria femoral direita, 
devido à manipulação mais fácil pelo cirurgião destro.  

1.2. Pode ser dada a opção do fechamento percutâneo com 2 
dispositivos de fechamento percutâneo.  

1.3. Proceder a Heparinização sistêmica. 
 

2- Arteriografia intra-operatória: 

 2.1. Punção da artéria femoral contralateral sob visão direta com agulha de 

Seldinger 18G. Obs: Também pode ser feita a punção radial ou braquial do membro 

superior esquerdo ou direito.  



 2.2. Passagem do introdutor 5F ou 6F e na sequência cateter de pigtail 

centimetrado 5F ou 6F com fio guia hidrofílico 0,035, 260 cm rígido (“stiff”); até a aorta 
ascendente. 

 2.3. O sistema de raios-X é rodado para uma incidência oblíqua lateral esquerda 

até que a curva feita pelo guia se abra. 

 2.4. Posicionar o cateter de “Pig Tail” centimetrado no arco aórtico. 

 2.5. Aortografia, retirada do fio guia e injeção (de preferência em bomba injetora 

de 15 a 20 ml/s de contraste durante 3 segundos), realizar 2 injeções (a 1ª. Para definir 

a posição da carótida e subclávias esquerdas e a 2ª. para evidenciar o final do 

aneurisma e o colo distal) caso não se consiga abranger os colos proximal e distal na 

mesma imagem.  

 2.6. Mensuração do comprimento a ser tratado.  

3- Introdução/Liberação da Endoprótese: 

 3.1 Colocar o fio guia extra-rígido (“super stiff”) Lunderquist ou o Amplatz, (no 
lado da subida do corpo da endoprótese), este fio extremamente rígido nunca deve ser 

avançado sem a proteção de um cateter para evitar lesões na parede arterial ou 

deslocamento de trombos. (geralmente são utilizados o Cateter diagnóstico Bernestein 

ou Vertebral 5F ou 6F). Obs: Nesse momento caso haja a necessidade de um suporte 

extra (angulação importante do arco, dificuldade anatômica de posicionamento etc) 

pode-se fazer necessário a confecção de um varal (fio guia “extra-stiff” mantendo um 
varal entre a braquial e a femoral). 

 3.2. Clampear e em seguida realizar arteriotomia da femoral. Introduzir a 

endoprótese pelo fio guia extra-rígido sob visão fluoroscópica e posicioná-la até o local 

de implante proximal;  

 Obs. 1: A incidência do raios-X deve ser mantido a 30 a 40 graus na posição 

oblíqua anterior esquerda, para melhor visualização do arco aórtico. 

 Obs. 2: Quando o colo é muito curto e a liberação exige precisão de mm, um fio 

guia hidrofílico ou um cateter diagnóstico pode ser deixado na subclávia esquerda ou 

na carótida esquerda para sinalizar a sua posição. 

 3.3. Liberação da endoprótese: Deve ser feita acompanhando a curvatura maior 

da Aorta. 

 Obs. 1: A pressão arterial deve ser mantida baixa, para evitar o deslocamento e 

posicionamento inadequado da endoprótese.  

 3.4. Retirada do sistema de entrega: alguns sistemas permitem, depois de 

liberada a endoprótese, que sejam usados para a passagem de outros materiais 

endovasculares. Nesse caso são retraídos até a ilíaca comum. Caso contrário são 

totalmente retirados e trocados por um introdutor comum, mantendo-se sempre o fio 

guia em posição. 

 3.5. Aortografia de controle: por um cateter Pigtail.  



 3.6. Em caso de dissecção evita-se o uso do balão de acomodação devido a 

parede estar friável.  

4- Retirada dos Cateter e guias, Arteriorrafia femoral, revisão da hemostasia e 

fechamento por planos. Obs: caso utilizado dispositivo de fechamento 

percutâneo, nesse momento executar a finalização dos passos do dispositivo.  

 

 

 

 

 

 


