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RESPOSTAS ESPERADAS OFICIAIS DA PROVA DISCURSIVA

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição as 
Respostas  Esperadas  Oficiais  das  questões  da  prova  discursiva  de  CIRURGIA 
VASCULAR –  (ANGIORRADIOLOGIA E  CIRURGIA ENDOVASCULAR) do  Processo 
Seletivo para Residência Médica – 2013.

Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram 
consideradas corretas, também, as respostas que se encaixaram no conjunto de ideias 
que corresponderam às expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à 
abordagem do conhecimento, bem como quanto à forma de elaboração das respostas. 
Respostas  parciais  também  foram  aceitas,  sendo  que  a  pontuação  a  elas  atribuída 
correspondeu aos diferentes níveis de acerto.

____Questão 01________________________________________________

As  causas  de  etiologia  vascular  que  mais  frequentemente  induzem  à  síndrome 
compartimental nas extremidades são:

A - lesão de isquemia – reperfusão secundária à isquemia aguda.
(0,5 ponto)

B - trauma arterial e/ou venoso. 
(0,5 ponto)

C - obstrução ao retorno venoso (phegmasia cerulea dolens). 
(0,5 ponto)

D - hemorragia no interior do compartimento. 
(0,5 ponto)

(2,0 pontos)
____Questão 02________________________________________________

As injúrias ortopédicas que mais comumente estão associadas à lesão da artéria braquial 
são a fratura supracondiliana do úmero e a luxação do cotovelo.

(2,0 pontos)

____Questão 03________________________________________________

O exame apresentado é uma arteriografia da artéria subclávia esquerda, que evidencia a 
presença de suboclusão (estenose em torno de 90 a 95%) da artéria vertebral esquerda. 

(2,0 pontos)
____Questão 04________________________________________________

O exame é uma angiotomografia do abdômen, que mostra a presença de um aneurisma 
da aorta infrarrenal.

(2,0 pontos)
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___Questão 05________________________________________________

O exame demonstra uma oclusão da artéria femoral superficial e profunda esquerda na 
origem, com reenchimento da artéria poplítea infrapatelar. O tratamento proposto seria 
uma derivação femuropoplítea infragenicular, utilizando preferencialmente enxerto autólo-
go. 

(2,0 pontos)

Goiânia, 18 de dezembro 2012.


