
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

 

Questão nº: 21 

Conceitualmente, o débito cardíaco (DC) é o produto da frequência cardíaca (FC) pelo 
volume sistólico (VS) (DC=FC x VS). O débito cardíaco também pode ser determinado 
pela pressão de perfusão e pela resistência periférica. Esta última afirmação é, 
entretanto, uma simplificação de Hagen-Poiseuille, onde:  

 

    q = K (P1 – P2) r
4    

     8 η L 
 

q = fluxo       K = constante      η = viscosidade r = raio do vaso 

P1 – P2 = redução da pressão ao longo do vaso        L= comprimento do vaso 

 

A partir do enunciado acima, avalie as assertivas abaixo: 

I. A explicação da lei de Hagen-Poiseuille é limitada pelo fato que esta se aplica 
especificamente para fluxo laminar de fluidos newtonianos em vasos de paredes 
rígidas.  

II. A viscosidade sanguínea é um tema complexo por incluir plasma e várias 
moléculas com vários pesos moleculares. 

III. Uma importante observação pode-se deduzir da relação inversa entre fluxo e 
viscosidade.  

IV. A aorta e os grandes vasos oferecem pequena impedância ao fluxo do sangue, 
sendo que a maior resistência ao fluxo encontra-se nos pequenos vasos.  

As assertivas corretas são:  

 

a) Todas 
b) Nenhuma 
c) Somente duas 
d) Somente três 

 



Questão nº: 22 

Anel aórtico estreito em pacientes com grande superfície corpórea é um importante 
tópico na cirurgia orovalvar. O mismatch paciente-prótese (área protética valvar efetiva 
ineficiente) pode ocorrer com consequências clínicas que afetam o prognóstico destes 
pacientes. Dentre as técnicas cirúrgicas descritas abaixo, assinale a INCORRETA:  

 

a) Na técnica de Manoughian a aortotomia é realizada entre os folhetos coronariano 
esquerdo e não-coronariano podendo prolongar até a base do folheto anterior da 
válvula mitral.  

b) Na técnica de Otaki ocorre aumento bidirecional do anel aórtico, sendo a 
aortotomia realizada com formato de um Y invertido. Um dos braços do Y é 
direcionado para a porção medial do folheto não-coronariano e o outro braço do Y 
direcionado para a comissura entre os folhetos coronariano direito e esquerdo.  

c) A aortoventriculoplastia de Konno é trabalhosa, porém inevitável em crianças com 
estenose subaórtica fibromuscular em túnel e hipoplasia do anel aórtico.  

d) Nas técnicas de Nicks e Manoughian, a incisão na aorta e não no anel aórtico 
abrangem somente o folheto não-coronariano, sendo que o que diferencia estas 
técnicas é que a de Manoughian é mais radical, sendo necessária a reconstrução do 
folheto anterior da válvula mitral e do teto do átrio esquerdo com patch de 
pericárdio.  

 

Questão nº: 23 

Uma mulher com 42 anos, história de dispnéia progressiva e edema de membros 
inferiores deu entrada no consultório do cirurgião cardiovascular. Há 1 ano ela foi 
submetida a transplante hepático (por cirrose de origem criptogênica). Durante a 
anamnese, outros dados são descobertos: febre com sudorese noturna, perda de peso de 
5 kg no último mês, tosse seca diária sem outros comemorativos. O hepatologista 
solicitou há 2 semanas um ecocardiograma transtorácico onde foi encontrado tumoração 
de 3.0 x 5.8 cm ocupando o átrio direito. Há também derrame pericárdico moderado 
sem sinais obstrutivos. Qual é o diagnóstico mais provável?  

 

a) Mixoma 

b) Linfoma cardíaco primário 

c) Angiossarcoma 

d) Mesotelioma 

 



Questão nº: 24 

Outras abordagens da válvula mitral são descritas, porém são empregadas com menos 
frequência. Analise os enunciados abaixo:  

I. Dubost descreve a abordagem da válvula mitral através de incisão transversa no 
átrio direito e incisão transversa correspondente no septo interatrial com 
extensão lateral entre as veias pulmonares localizadas à direita.  

II. Meyer descreve a abordagem da válvula mitral com incisão transversa no teto do 
átrio esquerdo após a mobilização para a esquerda da aorta ascendente. Pode ou 
não ser realizada a secção da veia cava superior.  

III. Carmichael descreve a troca valvar mitral através de aortotomia longitudinal e 
direção à cortina mitroaórtica e subsequente troca valvar mitral e aórtica.  

IV. Nos casos de correção de aneurisma do ventrículo esquerdo, a válvula mitral 
pode ser abordada através da ventriculotomia.  

Estão corretas:  

 

a) Nenhuma 
b) Todas 
c) Somente duas 
d) Somente três 

 

Questão nº: 25 

O tratamento cirúrgico da válvula mitral NÃO está indicado: 

 

a) Em pacientes muito sintomáticos (classe III e IV NYHA), com área valvar mitral 
indexada de < 0,8 cm2/m2 e gradiente diastólico maior que 8mmHg. 

b) Em pacientes menos sintomáticos (classe II NYHA) quando a área valvar é 
menor que 4.0 cm2 e com pressão sistólica de artéria pulmonar acima de 
50mmHg em repouso ou 60mmHg durante o exercício.  

c) A comissurotomia mitral fechada ainda é realizada frequentemente mesmo em 
países desenvolvidos nos casos de dupla lesão mitral.  

d) A comissurotomia mitral aberta é realizada em casos bem selecionados, devido 
ao amplo uso da técnica percutânea.  

 

 



Questão nº: 26 

Homem de 28 anos foi submetido a transplante cardíaco ortotópico há 5 anos devido a 
miocardiopatia dilatada de origem viral. Hoje este procura atendimento médico unidade 
de emergência com queixa de tosse não produtiva, dor de garganta, febre de 38oC. É 
diagnosticado infecção de vias aéreas superiores, sendo prescrito claritromicina 500mg 
12/12h por 10 dias. Duas semanas após, ou seja, 4 dias após o término do uso do 
antibiótico, ele retorna ao hospital com fadiga generalizada, taquidispnéia e tosse não 
produtiva persistente. O seu regime imunossupressor é prednisona 20mg/dia, 
micofenolato de mofedil (MMF) 750mg 12/12h, e tacrolimus 2 mg 12/12h. Ao exame 
PA 140 x 90 mmHg, FC 98bpm, ausência de lesões em orofaringe. Ausculta pulmonar 
com estertores bilaterais bibasais. Não há ascite e/ou visceromegalias. Presença de 
edema de membros inferiores 3+/4+ até terço médio de coxas. ECG sinusal com BCRD, 
hematócrito 36%, leucócitos 4.100, uréia 60 mg/dl (valor normal 25-40 mg/dl), 
creatinina 5,3 mg/dl (valor normal 1,0-1,3 mg/dl).  

Com estes dados, qual a possível explicação para o quadro clínico atual?  

 

a) Rejeição humoral com comprometimento hemodinâmico. 

b) Interação do tacrolimus com MMF, causando rejeição celular e insuficiência 
renal aguda. 

c) Síndrome viral em paciente imunocomprometido.  

d) Interação do tacrolimus com claritromicina resultando em insuficiência renal 
aguda.  

 

Questão nº: 27 

A proteção miocárdica realizada através da cardioplegia sanguínea tem com principais 
argumentos que o sangue é carreador natural de oxigênio, tem capacidade de tampão e 
também pelas suas características reológicas.  

 

a) Reologia aplica-se ao estudo dos fluidos contendo suspensão de partículas 
rígidas.  

b) Reologia aplica-se ao estudo de fluidos contendo suspensão de partículas 
complexas.  

c) Reologia é o estudo do fluxo de fluidos, incluindo suspensões com partículas 
complexas, e da capacidade das hemácias em adquirir diferentes conformações 
espaciais ao percorrerem a microcirculação, alinhando-se ao fluxo. 

d) Todas as acima 



Questão nº: 28 

Indicações para a cirurgia não são facilmente identificadas nos pacientes sintomáticos 
com insuficiência mitral e baixa fração de ejeção (abaixo de 30%). Em termos gerais, o 
reparo da válvula mitral deve ser realizado se há evidências de reserva contrátil. Com a 
melhora nas técnicas de proteção miocárdica, pacientes previamente contraindicados 
são atualmente operados com prognóstico aceitável. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale quais destes parâmetros NÃO são compatíveis com a indicação cirúrgica: 

 

a) A cirurgia pode ser recomendada quando o diâmetro diastólico final do 
ventrículo esquerdo é menor que 65 mm.  

b) O risco cirúrgico aumenta rapidamente quando as dimensões excedem 65 mm e 
quando o diâmetro excede 85 mm. 

c) Os pacientes com baixa fração de ejeção, grandes diâmetros ventriculares e 
insuficiência mitral são encaminhados previamente para o transplante cardíaco 
ortotópico.  

d) É necessário verificar a presença de reserva contrátil nos pacientes com 
insuficiência mitral e baixa fração de ejeção (acima de 30%) para encaminhá-los 
para o tratamento cirúrgico.  

 

Questão nº: 29 

Qual dos enunciados abaixo NÃO é considerado indicação formal para abordagem 
cirúrgica na endocardite bacteriana? 

 

a) Vegetação móvel em válvula mitral, hemocultura positiva para C. albicans, 
diâmetro maior que 10mm no folheto anterior da válvula mitral e episódio 
recente de hemianopsia.  

b) Vegetação de 15mm em válvula mitral a despeito do uso de antibiótico 
específico para o agente responsável por 2 semanas.  

c) Endocardite em válvula aórtica, insuficiência aórtica importante e isuficiência 
cardíaca congestiva classe funcional IV.  

d) Vegetação de 5mm em válvula mitral, insuficiência mitral moderada e 
hemocultura negativa. 

 

 

 



Questão nº: 30 

Mulher, 70 anos, hipertensa, diabética, dá entrada na emergência com dispnéia em 
respouso. Há 2 dias ela apresentou precordialgia em aperto, espontânea, súbita, que 
persistiu por aproximadamente 4 horas.  

Esta paciente relata episódios anginosos clássicos aos esforços nos últimos 3 meses.  

Na admissão PA 90 x 60 mmHg, FC 110 bpm, FR 28 irpm, oximetria de pulso: 85%, 
turgência jugular patológica a 45o, estertores crepitantes bolhosos bilaterais, sopro 
3+/6+ holossistólico mais intenso em borda esternal esquerda média.  

ECG: taquicardia sinusal, espaço QRS alargado (>130ms), ondas Q e inversão de onda 
T de V1-V5.  

RX tórax: infiltrado algodonoso pulmonar bilateral.  

CPK: 500u/L (valor normal até 180),  

CK-MB: 70 u/L (valor normal até 18),  

Troponina T: 11 mg/ml (valor normal até 1,0),  

Creatinina: 1,9 (valor normal até 1,2).  

Inicialmente é administrado oxigenoterapia, diurético (furosemida), aspirina e 
nitroglicerina endovenosa. Qual é o próximo passo a ser realizado? 

 

a) Gasometria arterial e venosa 

b) Cateterização cardíaca e cineventriculografia 

c) Ecocardiograma transtorácico 

d) Balão intraaórtico 

 

Questão nº: 31 

Em relação à questão anterior, o laudo diagnóstico confirmou comunicação 
interventricular em região apical, acinesia antero-apical  e disfunção sistodiastólica de 
ventrículo direito. Qual a conduta terapêutica?  

 

a) Correção imediata da comunicação interventricular. 

b) Correção cirúrgica tardia, após a cicatrização das bordas da comunicação 
interventricular.  

c) Utilização de balão de contrapulsação aórtica.  

d) Angioplastia das lesões obstrutivas coronarianas responsáveis pelo evento 
isquêmico.  



Questão nº: 32 

As dimensões anulo-aórticas são importantes na avaliação pré-operatória, especialmente 
nas situações onde se encontra um pequeno anel aórtico e uma grande área de superfície 
corpórea. O mismatch paciente-prótese é a condição clínica onde há área orifício efetivo 
aórtico muito pequeno e uma grande superfície corporal. Quais são as principais 
consequências desta condição clínica?  

 

a) Dilatação ventricular esquerda progressiva e manutenção do gradiente 
ventrículo-aórtico. 

b) Dilatação ventricular esquerda progressiva e aumento do gradiente ventrículo-
aórtico.  

c) Aumento do gradiente em uma válvula corretamente implantada, pouca redução 
da hipertrofia ventricular esquerda no seguimento pós-operatório e aumento da 
mortalidade cirúrgica, particularmente naqueles pacientes com hipertrofia 
ventricular significativa.  

d) Pouca repercussão clínica, a despeito do reduzido diâmetro da prótese 
implantada.  

 

Questão nº: 33 

Qual destes pacientes teria o melhor benefício com o implante de dispositivo de 
assistência ventricular mecânica como ponte para o transplante cardíaco? 

 

a) Paciente encontrado em parada cardíaca em unidade coronariana após ser 
admitido inicialmente, há 3 dias com diagnóstico de síndrome coronariana 
aguda.  

b) Paciente em classe funcional II (NYHA) com miocardiopatia dilatada de origem 
isquêmica, fibrilação atrial, complexo QRS de 130ms, pressão arterial de 140 x 
90 mmHg, em uso de inibidor de enzima conversora de angiotensina, 
antagonista de aldosterona e digital. 

c) Homem de 45 anos com miocardiopatia dilatada, submetido previamente a 
implante de ressincronizador e desfibrilador cardíaco, necessitando no momento 
de drogas vasoativas endovenosas de forma contínua. 

d) Mulher de 30 anos, puérpera, admitida em unidade coronariana em insuficiência 
cardíaca congestiva classe funcional III/IV, fibrilação atrial e PA 90 x 60 
mmHg.  

 



Questão nº: 34 

O movimento sistólico e anterior da válvula mitral (SAM) é o movimento paradoxal do 
folheto valvar anterior e ocasionalmente do folheto posterior da mitral em direção ao 
trato de saída do ventrículo esquerdo durante a sístole ventricular. A ocorrência do SAM 
após a plástica valvar mitral é uma séria complicação perioperatória que causa 
obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo e também insuficiência mitral.  
Analise os enunciados abaixo:  

I. Existem controvérsias a respeito da origem do SAM refletindo diversidade das 
potenciais causas. 

II. Os principais fatores de risco para SAM são: quantidade em excesso de tecido 
valvar, pequeno anel de anuloplastia e grande quantidade de tecido valvar no 
tecido posterior, hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertrofia septal 
interventricular e circulação hipercinética. 

III. A maioria dos autores enfatiza o excesso de tecido do folheto posterior da 
válvula mitral e que a altura do folheto posterior deve exceder 1,5cm do plano 
do anel valvar.  

IV. Em ventrículo esquerdo com dimensões reduzidas a preservação do tecido do 
folheto anterior da válvula mitral aumenta o risco do SAM.  

V. O SAM após plástica valvar mitral ocorre predominantemente como disparidade 
entre o excesso do tecido dos folhetos mitrais comparados com o tamanho da 
cavidade do ventrículo esquerdo e também com a extensão do trato de saída do 
ventrículo esquerdo.  

Estão corretas as afirmativas:  
 

a) Somente duas 

b) Somente três 

c) Nenhuma 

d) Todas 

 

Questão nº: 35 

As principais causas de um novo sopro sistólico após episódio de infarto agudo do 
miocárdio incluem todas as causas abaixo, EXCETO: 

 

a) Regurgitação mitral 

b) Defeito no septo ventricular 

c) Estenose aórtica 

d) Obstrução dinâmica na via de saída do ventrículo esquerdo 



Questão nº: 36 

Mulher de 48 anos, hipertensa (uso de losartana 100mg/dia), tabagista (30 maço/ano), 
internada devido sangramento uterino disfuncional. À investigação, miomatose uterina 
com indicação de histerectomia subtotal. Realizado seu risco cirúrgico (ASA II), sendo 
marcada a cirurgia para o próximo dia. Ao se levantar, subitamente desfalece e, a 
despeito das manobras habituais preconizadas para reanimação cardiopulmonar 
cerebral, evolui para óbito. Diante do quadro descrito acima, assinale a alternativa que 
não é compatível com o quadro de embolia pulmonar: 

 

a) Embolia pulmonar aguda é um fenômeno comum particularmente em pacientes 
hospitalizados. A maioria dos casos apresenta pequena morbidade. Entretanto a 
embolia pulmonar maciça pode levar ao colapso hemodinâmico e morte pela 
combinação da obstrução mecânica na via de saída do ventrículo direito (choque 
obstrutivo) e pela resposta periférica vasoespástica nos vasos pulmonares 
periféricos não obstruídos.  

b) A embolectomia pulmonar cirúrgica é realizada através de esternotomia 
mediana, utilização do circuito de circulação extracorpórea, em normotermia e 
sem clampeamento aórtico. A cirurgia é uma opção incontestável nos casos onde 
é visualizado (pelo ecocardiograma transtorácico) trombo móvel em átrio direito 
ou, em situação onde o trombo está alojado  no forame oval patente. Porém a 
intervenção cirúrgica está contra indicada em pacientes em parada cardíaca onde 
se desconhece a viabilidade cerebral e também nos casos de utilização de 
trombolíticos.  

c) Nos casos onde a cirurgia está contraindicada, a utilização de ECMO venoso-
arterial (em casos de disfunção ventricular) ou ECMO veno-venoso (nos casos 
onde a troca gasosa é inadequada, porém sem disfunção ventricular) tem 
apresentado resultados promissores.  

d) Durante a cirurgia, após a retirada dos trombos nos ramos da artéria pulmonar 
sempre é instalado filtro em veia cava inferior em todos os pacientes.  

 

Questão nº: 37 

O teste sorológico ao invés de hemoculturas faz o diagnóstico definitivo de endocardite 
bacteriana em qual dos microorganismos abaixo?  

  

a) Bactérias do grupo HACEK 
b) Pseudomonas sp 

c) Streptococcus bovis 

d) Coxiella burnetii 



Questão nº: 38 

A insuficiência mitral pode ser classificada morfologicamente (isto é, degenerativa, 
isquêmica, funcional, reumática, congênita e iatrogênica) e também pode ser 
classificada funcionalmente. Para a cirurgia cardíaca, existe a importante classificação 
funcional, de acordo com Carpentier. Estas são: 

I. Tipo I: A mobilidade normal dos folhetos mitrais e a regurgitação ocorre 
pela dilatação anular que leva a perda da coaptação dos folhetos.  

II. Tipo II: Ocorre o prolapso dos folhetos mitrais devido ao alongamento ou 
ruptura das cordas ou dos músculos papilares.  

III. Tipo III: Ocorre restrição à mobilidade dos folhetos causado pelo 
encurtamento das cordas na doença reumática (tipo IIIa) ou por tração das 
cordas devido ao remodelamento ventricular esquerdo isquêmico (tipo IIIb). 

Estão corretas as classificações:  

 

a) Nenhuma 
b) Todas 
c) Somente uma 
d) Somente duas 

 

Questão nº: 39 

Homem de 68 anos dá entrada no setor de emergência de um hospital após acidente 
automobilístico. O relato é de síncope logo após ter que realizar manobra no carro, 
acionando a marcha ré. Não há laceração na língua ou incontinência urinária que 
possam estar associados a um episódio convulsivo. Não há história prévia de arritmias. 
O eletrocardiograma é normal. O ecocardiograma transtorácico apresenta 60% sem 
nenhuma valvulopatia associada. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Taquicardia ventricular não sustentada 

b) Síncope do seio carotídeo 

c) Doença do nó sinusal com BAVT intermitente 

d) Dissecção aguda da artéria carótida comum 

 

 

 



Questão nº: 40 

Qual condição é verdadeira a respeito da doença linfoproliferativa em transplante 
cardíaco ortotópico? 

 

a) O tratamento consiste na redução da terapia imunossupressora. 

b) Ocorre em 90% de  todos os pacientes submetidos a transplante. 

c) O grupo de maior risco de desenvolver doença linfoproliferativa são pacientes 
que foram infectados por vírus Epstein-Baar e receberam exnertos de doadores 
com sorologia positiva para vírus Epstein-Baar. 

d) Os linfomas que aparecem em pacientes transplantados são de origem de 
linfócitos T.  

 

Questão nº: 41 

Várias técnicas de plastia valvar mitral são descritas.  

Analise os enunciados abaixo:  

I. A anuloplastia semicircular de Pourr consiste na plicatura do anel adjacente ao 
folheto posterior mitral, iniciando em cada comissura, terminando no ponto 
médio do segmento P2, promovendo a redução anular posterior.  

II. A plicatura anular, publicada por Kay et al. e também publicada por Wooler, 
consiste no encurtamento do anel valvar no nível das comissuras anterior e 
posterior. É uma técnica fácil, rápida e simples que resolve a regurgitação 
próximo a região das comissuras, e também a regurgitação central pois a 
plicatura favorece a coaptação dos folhetos.  

III. A ressecção quadrangular do segmento P2 é a abordagem mais frequentemente 
utilizada para a insuficiência mitral classificada como tipo II por Carpentier.  

IV. A plicatura longitudinal do folheto posterior (técnica de Calafiore) previne o 
colapso do folheto anterior da mitral na via de saída do ventrículo esquerdo 
durante a sístole.  

Estão corretas as afirmativas:  

 

a) Somente uma 
b) Somente duas 
c) Somente três 
d) Todas 

 



Questão nº: 42 

Homem, 45 anos, hipertenso, com história familiar positiva para coronariopatia dá 
entrada no hospital com precordialgia em aperto, espontânea, com duração superior a 20 
minutos. À entrada foram colhidas amostras sanguíneas para avaliar isquemia 
miocárdica aguda (troponina, mioglobina, CK total, CK-MB) e realizado 
eletrocardiograma. O eletrocardiograma apresenta supradesnivelamento superior a 2mm 
nas derivações D2, D3 e AVF. Os exames laboratoriais apresentam níveis séricos 
compatíveis com isquemia miocárdica aguda. Encaminhado para angioplastia primária. 
Ao estudo cinecoronariográfico, apresenta oclusão total de artéria coronária descendente 
anterior (logo após a primeira artéria septal), oclusão subtotal em artéria coronária 
direita com trombo em terço inicial, leito coronariano distal com anatomia desfavorável 
para o tratamento percutâneo e lesão grave na artéria circunflexa envolvendo origem da 
artéria ventricular posterior. O médico hemodinamicista informa que não há condições 
de realizar o tratamento percutâneo. O paciente evolui com dor em repouso. O cirurgião 
cardiovascular é solicitado para  avaliar e ditar a conduta terapêutica.  

Dentre as alternativas abaixo, avalie qual a conduta adequada para o caso em questão: 

 

a) Optar por tratamento trombolítico associado ao auxílio de contrapulsação intra-
aórtica com intuito de otimizar a perfusão coronariana.  

b) Optar por cirurgia de revascularização do miocárdio sem auxílio de circulação 
extracorpórea, devido à elevada morbimortalidade observada quando estes 
pacientes são submetidos à CEC.  

c) Optar por cirurgia de revascularização do miocárdio com CEC, proteção 
miocárdica segundo técnica de Buckberg (indução a quente, descompressão de 
câmaras esquerdas e no final, a cardioplegia também a 37oC, dita “ hot-shot”).  

d) Pela gravidade do quadro clínico, bem como a anatomia hostil, optar por 
assistência circulatória do tipo ECMO arterio-venoso.  

 

Questão nº: 43 

Qual dos enunciados abaixo é FALSO?  

 

a) Aproximadamente 2% das válvulas aórticas são bicúspides. 

b) A válvula pulmonar é a válvula mais anteriorizada. 

c) A válvula aórtica apresenta normalmente regurgitação mínima. 

d) Cerca de 100 cordas estão conectadas à válvula mitral 



Questão nº: 44 

Das situações abaixo, qual não é indicação de inserção de cardiodesfibrilador 
implantável (CDI)? 

 

a) Homem de 45 anos com síndrome coronariana aguda (IAM com supra ST) em 
parede anterior há 1 ano, fração de ejeção (Teicholtz) de 27% em classe 
funcional II (NYHA). 

b) Mulher de 33 anos, com miocardiopatia dilatada, classe funcional III (NYHA) e 
fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 25%.  

c) Homem de 60 anos com miocardiopatia isquêmica devido infarto agudo do 
miocárdio há 9 meses, que apresenta taquicardia ventricular sustentada, 
necessitando de lidocaína intravenosa e múltiplos choques externos.  

d) Mulher de 92 anos com miocardiopatia isquêmica decorrente de infarto agudo 
do miocárdio há 6 meses, que sobreviveu a parada cardíaca por fibrilação 
ventricular , sendo tratada nesta ocasião com cardioversão elétrica externa.  

 

Questão nº: 45 

Em relação à anatomia do arco aórtico e dos vasos da base, é correto afirmar que:  

 

a) O tronco bovino é a apresentação anatômica incomum para os vasos da base.  

b) Quando presente, o divertículo de Kommerell está frequentemente associado à 
hiperplasia do arco aórtico.  

c) O divertículo de Kommerell pode estar presente no arco aórtico para a direita 
relacionado à origem anômala da artéria subclávia esquerda.  

d) A artéria subclávia direita anômala tem como origem a persistência do 5o arco 
vascular.  

e)  

Questão nº: 46 

A estenose aórtica é a doença valvar adquirida mais comum em adulto nos países 
desenvolvidos, sendo a mais frequente indicada para tratamento cirúrgico. O início dos 
sintomas e a piora da classe funcional são os principais fatores que direcionam o 
tratamento cirúrgico. Entretanto, há situações de difícil decisão na estenose aórtica, 
especialmente quando esta patologia é acompanhada de baixa fração de ejeção 
(FE<35%) e baixo gradiente ventrículo-aórtico (gradiente médio <30mmHg). Dentre as 



alternativas abaixo, assinale a que NÃO é adequada neste tipo particular de estenose 
aórtica: 

 

a) Nestes pacientes a reserva contrátil miocárdica tem que ser testada, geralmente 
com ecocardiograma e com infusão de dobutamina.  

b) Durante o ecocardiograma com teste de dobutamina, os pacientes com reserva 
miocárdica, há um aumento discreto da fração de ejeção (menos que 10%), 
aumento do volume sistólico de menos de 10% e um aumento do gradiente 
médio acima de 40%. Com esta melhora a abordagem cirúrgica é segura e está 
indicada.  

c) Durante a infusão de dobutamina, espera-se que ocorra aumento de pelo menos 
10% da fração de ejeção, 20% de aumento do volume sistólico e aumento do 
gradiente transvalvar de médio acima de 30 mmHg. De posse destes parâmetros, 
a cirurgia é segura e pode ser realizada.  

d) Os pacientes sem reserva contrátil têm elevadas taxas de mortalidade e mesmo 
aqueles que sobrevivem, têm baixa expectativa de vida, semelhantes aos 
pacientes com tratamento medicamentoso.  

 

Questão nº: 47 

Sobre endoleaks é correto afirmar:  

 

a) O tipo II deve ser corrigido cirurgicamente.  

b) O tipo I ocorre devido a vazamento na conexão das endopróteses (extensões). 

c) O tipo Ia pode ser tratado com implante de uma extensão proximal. 

d) O tipo III se desenvolve de forma crônica e insidiosa.  

 

Questão nº: 48 

Paciente do sexo masculino, 55 anos, submetido a cirurgia há 6 meses para implante de 
prótese valvar aórtica metálica duplo folheto número 19. Inicialmente, no intra-
operatório, foi realizado ecocardiograma transesofágico apresentando gradiente sistólico 
máximo de 60mmHg e médio de 35mmHg. Atualmente este paciente se encontra 
taquipneico e com cansaço aos pequenos esforços. Encaminhado para realizar novo 
ecocardiograma transesofágico que evidenciou prótese normofuncionante, função 
normal de ventrículo esquerdo, e gradiente sistólico máximo de 75mmHg e médio de 
45mmHg. Não há regurgitação protética nem paraprotética e a mobilidade dos folhetos 



é normal. No exame laboratorial não há anemia e o LDH está discretamente aumentado. 
O INR está 2.0 e nunca apresentou níveis abaixo de 1.8. Qual é a causa mais provável 
dos sintomas e qual a melhor abordagem terapêutica?  

 

a) Hemólise da prótese; o melhor tratamento é a substituição desta por prótese 
biológica.  

b) Pannus na prótese; o melhor tratamento é a substituição desta por prótese 
biológica. 

c) Mismatch paciente-prótese; o melhor tratamento é o alargamento anterior do 
anel (cirurgia de Konno-Rastan). 

d) Mismatch paciente-prótese; o melhor tratamento é o alargamento posterior do 
anel (cirurgia de Nicks ou Manoughian) e implante de prótese metálica maior.  

 

Questão nº: 49 

Qual é o instrumento mais sensível em detectar vasculopatia do enxerto após o 
transplante cardíaco ortotópico?  

 

a) Ultrassom vascular intracoronário 

b) Scan com emissão de pósitrons 

c) Biópsia endomiocárdica 

d) Cinecoronariografia 

 

Questão nº: 50 

Existem várias abordagens cirúrgicas da válvula mitral. Após a análise clínica, o 
cirurgião escolhe a abordagem que assegura a melhor exposição do campo cirúrgico e a 
melhor condição para realizar o procedimento planejado. Dentre as afirmativas abaixo, 
assinale a INCORRETA:  

 

a) A toracotomia antero-lateral direita  pode ser uma boa opção nos casos de várias 
reoperações para evitar lesão em ventrículo direito podendo também ser 
utilizada quando houver enxertos aorto-coronarianos e de artéria torácica interna 
pérvios. Nestes casos o procedimento preferencialmente é realizado sem o 
pinçamento aórtico desde que não haja insuficiência aórtica concomitante.  



b) A exposição da válvula mitral é obtida mais freqüentemente por atriotomia 
esquerda longitudinal à frente das veias pulmonares direitas, após a dissecção do 
espaço interatrial (plano de Sondergaard). 

c) A abordagem transeptal é a segunda mais freqüentemente realizada, sendo mais 
utilizada em abordagens concomitantes mitroaórticas, reoperações valvares 
prévias, pacientes com átrio esquerdo com dimensões aumentadas e coração 
hipertrófico.  

d) No caso de lesão mitral mais complexa, a abordagem transeptal pode ser 
extendida, verticalmente em direção ao teto do átrio esquerdo (técnica de 
Guiraudon). 
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