PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019
PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO
ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER
As provas foram corrigidas com base no Padrão de Respostas Definitivo divulgado considerando, também,
expressões médicas equivalentes ou correlatas, sinonímias, indicação de procedimentos e de medicamentos
de classes semelhantes, desde que tenham evidenciado a competência principal exigida em cada situação
específica e tenham apresentado o necessário nível de precisão da resposta, e validados pela Banca.

Situação-Problema 1
A) Aorta E veia cava.
B) Sutura com patch de dacron OU Sutura com patch de PTFE OU Secção venosa com anastomose
termino-terminal.
C) Pelo menos duas medidas das seguintes:
• Reposição volêmica
• posição de trendelemburg
• meia elástica
• Manter membros inferiores elevados.
Situação-Problema 2
A) Doença aterosclerótica E displasia fibromuscular.
B) Citar três dos seguintes:
• hipertensão resistente a 3 classes medicamentosas
• deterioração rápida de uma hipertensão essencial
• disfunção renal com uso de IECA
• Estenose de artérias renais maior que 50%
• tabagismo
C) Angioplastia com Stent OU Angioplastia de artéria renal.
Situação-Problema 3
A)
B)
C)

Duplex Scan OU USG Doppler.
Procedimentos endovasculares OU Iatrogenia.
Injeção de trombina ecoguiada OU embolização com trombina ecoguiada.

Situação-Problema 4
A) Trombose arterial mesentérica aguda OU Isquemia intestinal aguda de etiologia trombótica.
B) Pelo menos dois dos seguintes:
• História de angina abdominal
• dor abdominal desproporcional ao exame físico
• fatores de risco para doença aterosclerótica (tabagismo, hipertensão, diabetes e
dislipidemia)
• artéria mesentérica superior ocluída na origem.
C) By-pass ou enxerto aorto-mesentérico com veia.
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Situação-Problema 5
A) C3 E varizes primarias.
B) Pelo menos 3 das seguintes:
• veia circunflexa ilíaca superficial
• veia epigástrica superficial
• veia pudenda externa
• veia safena acessória medial
• veia safena acessória lateral.
C) Ramo ciático poplíteo externo.
Situação-Problema 6
A) Tromboembolismo Pulmonar maciço OU TEP maciço.
B) Pelo menos 3 dos seguintes:
• angiotomografia de tórax
• arteriografia pulmonar
• duplex venoso dos MMI
• cintilografia ventilação/perfusão
• Raio X de tórax.
C) Embolectomia pulmonar E Trombectomia mecânica pulmonar.
Situação-Problema 7
A) Inibidor do fator Xa.
B) 10mg Via Oral de 12/12h por 7 dias.
C) 48h.
Situação-Problema 8
A)
B)
C)

Arterite de takayasu.
Corticoide E imunossupressores.
Pelo menos um dos seguintes:
• By-pass
• Enxerto aorto-renal direito
• Nefrectomia direita
• Revascularização de artéria renal aberta.

Situação-Problema 9
A) Wagner IV.
B) Macroangiopatia / Isquemia E infecção E neuropatia.
C) Pelo menos dois dos seguintes:
• teste do monofilamento
• teste com diapasão
• reflexo do tendão do calcâneo.
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Situação-Problema 10
A) Pelo menos 3 dos seguintes:
• tireóidea superior
• lingual
• facial
• occipital
• faríngea ascendente
• auricular posterior
• temporal superficial
• maxilar interna.
B) Nervo laríngeo recorrente.
C) Angioplastia com Stent OU colocação de stent na carótida.
Situação-Problema 11
A) Aneurisma micótico.
B) Citar dois dados dos seguintes:
• presença de endocardite
• massa abdominal pulsátil
• presença de sopro cardíaco
• persistência da febre
• infecção de cateter.
C) Pelo menos um dos seguintes:
• By-pass OU enxerto aorto-aórtico com veia femoral, By-pass OU enxerto axilo-bifemoral OU
Aneurismectomia.
Situação-Problema 12
A) Doença arterial obstrutiva periférica E Rutherford 5.
B) Índice tornozelo-braquial OU ITB.
C) Tibial anterior.
Situação-Problema 13
A) Grau III.
B) Staphylococus epidermidis.
C) A decisão está incorreta, pois uma pressão sistólica no tornozelo <40mmHg irá gerar uma
descompensação aguda da isquemia do membro.
Situação-Problema 14
A) Endofibrose de ilíaca.
B) Pelo menos dois dos seguintes:
• displasia fibromuscular
• embolia arterial
• arterite de takayasu.
C) By-pass OU enxerto ilíaco-femoral esquerdo.
Situação-Problema 15
A) Aneurisma de poplítea trombosado.
B) Rutherford IIa.
C) Trombólise intra-arterial por cateter.
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