
Caso 1 

Prova cirurgia vascular



• Paciente sexo feminino, 42 anos com quadro súbito de perda de força 
no membro superior esquerdo acompanhado de perda da visão no 
olho direito há 3 horas da internação. 

• Antecedentes pessoais: nega tabagismo, hipertensão, dislipidemia ou 
diabetes

• Antecedentes familiares: ndn

• Ao exame físico específico: frequência cardíaca: 87bat/min  PA: 
140x90 mmHg

• Força grau 3 no membro superior esquerdo

• Amaurose completa olho direito

• Sem alteração da cognição 

• Pulsos sem alterações exceto por aumento do pulso arterial abaixo do 
ângulo da mandíbula à direita









Perguntas:

1. Qual o diagnóstico anatômico?

2. Qual a etiologia mais provável neste caso?

3. Qual o tratamento indicado? Descrevendo suscintamente qual 
técnica e materiais básicos se necessário.



Gabarito

1. Qual o diagnóstico anatômico?

2. Qual a etiologia mais provável neste caso?

3. Qual o tratamento indicado? Descrevendo suscintamente qual 
técnica e materiais básicos se necessário.

4. Aneurisma de carótida comum (pode ser bulbo) e carótida interna 
Direita (0,3)

5. Fibrodisplasia ou displasia fibromuscular. pag: 465/466 (0,4)

6. Aneurismectomia com reconstrução de fluxo por cirurgia aberta 
com veia ou PTFE, ou alternativamente endovascular com implante 
de stent pag 480/484/485 (0,3)



Caso 2 

Prova cirurgia vascular



Paciente do sexo feminino, 50 anos, com história de trombose venosa 
profunda em membro inferior esquerdo durante gravidez ocorrida há 15 
anos. Consultou com queixa de úlcera em perna esquerda, pouco 
dolorosa, acompanhada de sensação de peso e prurido com mais de 5 
anos de evolução. Pulsos presentes e sem alterações.

Gestação única, usou anticoagulante oral por um ano após o parto para 
tratamento da trombose venosa profunda. 



Imagem do caso 



Perguntas

• Questão 4: descreva os sinais identificados de insuficiência venosa 
crônica. 

• Questão 5: Qual a classificação clínica “C”e etiológica “E”, 
considerando que desenvolveu a insuficiência venosa após o episódio 
de trombose venosa. 

• Questão 6. Descreva as opções de tratamento clínico para a 
cicatrização da úlcera?



4- Resposta: dermatite de estase (ou ocre), dermatofibrose (ou 
lipodermatofibrose), úlcera venosa (0,3 – 0,1 cada item)

5- Resposta: C6s, Es (secundárias) Pag: 1569 quadro 137-2 (0,2 – 0,1 
cada item)

6- Resposta: Cuidados tópicos com a ferida associado a terapia 
compressiva inelástica ou elástica com compressões altas ou muito 
altas (30-40 ou acima de 40mmHg).

- Pag 1592 (0,3 – 0,1 cada item)



Caso 3 

Prova cirurgia vascular



• Paciente sexo feminino, 20 anos, apresenta formigamento e 
“arroxeamento” dos dedos da mão direita há 1 dia. 

• Antecedentes pessoais: nega qualquer problema de saúde

• Antecedentes familiares: familiares próximos saudáveis

• Ao exame físico direcionado: Ritmo cardíaco normal, pressão arterial 
110x70 mmHg. Ausência de pulsos em todo o membro superior 
direito, diminuição de temperatura distal ao cotovelo, cianose não 
fixa de todos os dedos, sem déficits motores ou sensitivos. Todos 
outros pulsos normais

Segue exame de imagem







Perguntas:

7. Qual achado relevante do ponto de vista vascular do exame 
anterior?

8. Qual o diagnóstico mais provável?

9. Qual o espaço anatômico mais acometido neste tipo de diagnóstico?



Gabarito

7. Oclusão da artéria subclávia direita (0,2)

8. Síndrome do desfiladeiro cervical pag: 737 (0,3)

9. Espaço costoclavicular pag: 735-6 (0,3)



Caso 4 

Prova cirurgia vascular



• Paciente sexo masculino, 65 anos apresenta quadro de dor súbita de 
forte intensidade há cerca de 7 horas no membro inferior direito 
acompanhado de palidez e esfriamento do pé ipsilateral. 

• Antecedentes: tabagista leve, hipertenso e dislipidêmico

Submetido a um procedimento endovascular em outro serviço no 
membro inferior direito há 12 meses, porem não sabe detalhes



• Ao exame físico específico:

• Fácies de dor, corado, ritmo cardíaco 90/min sem arritmias. Pressão 
arterial 150x100

Apresenta perda de mobilidade e sensibilidade perna e pé direito, 
palidez intensa e diminuição acentuada da temperatura abaixo do 
joelho à direita.

Esquerda perfusão boa e sem déficits 

Segue exame de imagem

Pulsos Direita Esquerda

Femoral 4+/4+ 4+/4+

Popliteo Ausente Ausente

Distais Ausente Ausente













Perguntas:

10. Qual o diagnóstico sindrômico?

11. Qual o diagnóstico etiológico?

12. Qual o diagnóstico anatômico? 

13. Qual a conduta identificando o procedimento de escolha?



Gabarito

10. Síndrome isquêmica aguda (Oclusão arterial aguda) (0,2)

11. Trombose arterial aguda ou trombose de stent (0,3)

12. Artéria femoral (“superficial”) (0,2)

13. Revascularização de urgência com ponte ou derivação fêmoro
poplítea ou trombectomia farmacomecânica ou trombectomia
mecânica (apenas fibrinólise errado, Fogarty errado) (0,5)

Pag: 1554 referência geral 



Caso 5 

Prova cirurgia vascular



Como cirurgião vascular e único especialista da sua região no interior 
do estado, você é chamado para avaliar uma doente de 63 anos,  
acamada, com suspeita de doença neoplásica. Apresenta edema 
assimétrico de início súbito em membro inferior esquerdo e 
empastamento muscular da panturrilha correspondente. Frente a 
suspeita de trombose venosa profunda foi realizado um ultrassom com 
Doppler confirmando a hipótese, porém apresenta apenas um laudo 
descritivo dos achados deste exame.



Imagem do caso



Perguntas:

14. Cite três pontos imprescindíveis para firmar o diagnóstico de 
trombose venosa profunda que gostaria de ver nesse laudo 
ultrassonográfico. 

15. Cite os 4 principais objetivos do tratamento farmacológico na fase 
aguda.

16. Descreva 3 esquemas terapêuticos completos indicando vias de 
administração, se pode ser monoterapia ou necessita associação, doses 
e duração da fase de ataque e dose de manutenção.  



Gabarito

14. Deve citar 3 entre os 4 itens a seguir: Incompressibilidade / 
ausência de sinal de Doppler nesse segmento (ou fluxo anormal) / falta 
de fasicidade respiratória / resposta anormal ao teste de compressão 
manual distal pag: 1682 (0,3 - 0,1 cada item)

15. Citar 4: evitar progressão do trombo / reduzir embolia pulmonar / 
evitar recorrência / diminuir a síndrome pós-flebítica. Pag: 1685 (0,4 -
0,1 cada item)

16. Utilizar quadro 149-4. pag: 1686 (0,6 - 0,2 cada item)



Caso 6 

Prova cirurgia vascular



Paciente de 39 anos, branco, odontólogo, gênero 
masculino, vítima de acidente automobilístico há 10 
anos, ficando preso nas ferragens necessitando 
extricação (retirado de ferragens) e ocasionando fratura 
aberta do fêmur esquerdo. 



Exame físico específico

• Na região medial distal de coxa esquerda apresentava frêmito e um 
sopro contínuo com reforço sistólico

• Edema e aumento de volume com varizes apenas no membro inferior 
esquerdo

• Pulsos sem alterações 

Segue exame de imagem do local



O estudo ecográfico revelou:



Perguntas:

Questão 17: Qual é o diagnóstico do presente caso?

Questão 18: Pensando no tratamento, qual exame você 
pediria?

Questão 19: cite três achados que espera encontrar.

Questão 20: Qual sua opção de tratamento para esse caso?



Gabarito

17- Fístula arteriovenosa traumática de vasos femorais pag: 1934-5 (0,2)

18- Angiografia pag: 1935 (0,2)

19- Opacificação venosa precoce / enchimento de veias distais/ dilatação 
arterial proximal / alongamento arterial proximal / veias dilatadas / 
afilamento de artéria distal pag: 1935 (0,3 – 0,1 cada item)

20- Correção cirúrgica aberta ou correção endovascular com implante de 
stent revestido pag: 1936 (0,3)



Caso 7 

Prova cirurgia vascular



• Paciente 82 anos, masculino, apresentando claudicação

não incapacitante de coxa e glúteos esquerdos e perna

direita há 3 anos

• .Hipertenso e tabagista

• Exame físico: diminuição de pelos e distrofia ungueal bilateral, palidez

e discreta frialdade perna E, em relação ao contralateral; simetria de

volume, ausência de edema, ITB MID=0,64; ITB MIE=0,49

Pulsos Direita Esquerda

Femoral 4+/4+ Ausente

Popliteo Ausente Ausente

Tibial posterior Ausente Ausente

Tibial anterior Ausente Ausente





Questão 21- Qual a classificação de Fontaine e Rutherford para 

o caso apresentado?

Questão 22 -Classificação TASC para a doença apresentada?



• Questão 23: Descreva os 
achados relevantes do segmento 
destacado em amarelo



Respostas
21. Fontaine IIa /   Rutherford grau I, categoria 1 ou 2  pag 1457 (0,2 – 0,1 

cada item)

22. TASC D em ambos os segmentos   pag 1178 quadro 96-5 / 1485 quadro 

130-3 (0,1)

23. Oclusão de ilíaca externa em toda sua extensão / circulação colateral a 

partir de ramos da  artéria ilíaca interna / oclusão da femoral comum em toda 

sua extensão / reenchimento da poplítea por colaterais (0,4)



Caso 8 

Prova cirurgia vascular



• Paciente sexo feminino, 50 anos apresenta dor na região inguinal 
direita e aumento local 10 dias após punção para cateterismo 
cardíaco via artéria femoral direita.

• Antecedentes: hipertensão, dislipidemia, obesidade

• Ao exame físico dirigido: frequência cardíaca 84/min, pressão arterial 
140x90, afebril, corada

Apresenta massa pulsátil região inguinal direita, discretamente 
dolorosa a palpação com sopro fraco audível durante a sístole 
exclusivamente, sem sinais flogísticos

Segue exame de imagem





Artéria femoral comum direita

Artéria femoral (superficial) direita





Perguntas:

24. Qual o diagnóstico mais provável?

25. Cite cinco fatores de risco para ocorrência dessa complicação. 

26. Cite três condutas possíveis para esse tipo de caso.



Gabarito

24. Pseudo-aneurisma de artéria femoral (0,1)

25. 5 das seguintes alternativas:  Compressão inadequada, punção local 
inadequado (baixa ou na artéria femoral profunda), distúrbios de 
coagulação, introdutores calibrosos, tempo prolongado de 
permanência do introdutor, deambulação (movimentação) precoce, 
obesidade pag 314 (0,5 – 0,1 cada item)

26. Compressão por 30 minutos guiada por ultrassom, injeção de 
trombina e exploração cirúrgica com rafia da lesão. Pag 314 (0,3 – 0,1 
cada item)



Caso 9 

Prova cirurgia vascular



Caso clínico
Paciente masculino, 39 anos, diabético tipo I, deu entrada no ambulatório do hospital 
com quadro de necrose úmida em hálux esquerdo. Início da lesão há 7 dias, com piora 
nos últimos 3 dias. Medicação em uso: insulina NPH 32 U pela manhã, 16 U à noite e 
correções com insulina regular. Com temperatura axilar de 37,4ºC

Exame Geral

PA 120 x 80 mmHg, pulso rítmico: 100 bat/min.

Regular estado geral



Pulsos / Doppler

Pulsos Direita Esquerda

Femoral 4+/4+ 4+/4+

Popliteo 4+/4+ 4+/4+

Tibial posterior 4+/ 4+ Ausente

Tibial anterior 4+/4+ Ausente

Doppler portátil MID MIE

a. pediosa 100 mmHg 50 mmHg

a. tibial posterior 120 mmHg 0

índice tornozelo/braço 1,0 0,42



Classificação WIFI:

Wound: 1

Ischemia: 2

Foot infection: 2

Questão 27:

Quais as condutas básicas iniciais para esse paciente? 



Após a avaliação inicial foi solicitada uma angiografia de membro inferior esquerdo. OBS: considere 
que o exame proximal encontra-se sem alterações importantes

Questão 28:

Descreva os achados 

arteriográficos baseado 

nas imagens disponíveis. 



Questão 29: Cite suas 
opções de tratamento 
para este paciente.



Gabarito 27: Internação / antibioticoterapia / radiografia do pé / exames gerais séricos 

pag: 1718 (0,2 – 0,05 cada item)

Gabarito 28: Artéria poplítea pérvia sem lesões / Artéria tibial posterior com oclusões 

seguimentares / Artéria fibular pérvia com lesões distais / Artéria tibial anterior com 

múltiplas lesões proximais / Artéria pediosa pérvia e sem lesões (0,5 – 0,1 cada item)

Gabarito 29: 

Angioplastia da artéria tibial anterior ou ponte poplítea tibial anterior E amputação do 

hálux pag: 1490 (0,3 - 0,2 para a revascularização e 0,1 para amputação)



Caso 10 

Prova cirurgia vascular



•Paciente do sexo feminino, 74 anos, hipertensa (em 
uso de uma droga anti-hipertensiva), ex-tabagista
(parou há 25 anos), apresentou quadro de plegia em 
membro superior direito, com duração menor que 24 
horas, há 3 meses. Figura 1 e 2 angiografia de carótida 
esquerda e circulação intra-cerebral esquerda.



questão 30: Quais são as artérias indicadas pelas 
setas de 1 a 7?

1

3

4

2

5

7

6



Questao 31: Descreva lesão angiográfica apontada 
pela seta.



Questão 32: Considerando a paciente de risco moderado para 

complicações cardíacas para cirurgia não cardíaca, qual seria a 
melhor conduta?



Questao 30:  Artéria carótida interna (extracraniana) / 2. Artéria carótida 

externa / 3. Artéria carótida comum / 4. Artéria tiroidéia superior / 5. 

Artéria cerebral anterior/ 6. Artéria cerebral média / 7. Artéria carótida 

interna (intracraniana) (0,7 – 0,1 cada item )

Questao 31: estenose crítica ou suboclusão do bulbo carotídeo e carótida 

interna. (0,2)

Questao 32: Endarterectomia carotídea com colocação de remendo ou 

eversão (a resposta tem que ter endarterectomia e não somente tratamento clínico, 

endovascular errado como melhor conduta) (0,3) Pag 495


