
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

 

Questão nº: 21 

   O procedimento de ampliação do anel aórtico abordando a região da cortina 

mitroaórtica com incisão curvilínea posterior, entre os folhetos aórtico não coronariano 

e o esquerdo, podendo estender até o folheto anterior da válvula mitral é denominado: 

 

a)  Nicks 

b)  Konno-Rastan 

c)  Lecompte 

d)  Manouguian 

 

Questão nº: 22 

   A canulação da aorta ascendente em sua porção mais distal é o local de canulação 

mais comum. A maior complicação da canulação arterial é a dissecção da aorta. Todas 

as alternativas abaixo a respeito de canulação arterial e dissecção aórtica estão corretas, 

EXCETO: 

 

a)  O risco de dissecção aórtica durante a canulação pode ser reduzido por canular a 

artéria com pressões arteriais abaixo de 100mmHg. 

b)  A observação de sangramento retrógrado pulsátil pela cânula arterial confirma que a 

cânula encontra se dentro do lúmen arterial. 

c)  Sinais precoces de dissecção aórtica após a canulação arterial incluem descoloração 

de adventícia próximo ao local da canulação, aumento da resistência na linha arterial e 

redução abrupta do retorno venoso. 

d)  Após o diagnóstico de dissecção aórtica durante a canulação arterial, deve se manter 

a cânula no mesmo local, entrar em CEC, esfriar o paciente a 20°C, proceder com 

parada circulatória total e trocar toda a aorta ascendente e vasos da base. 

 

 

 



Questão nº: 23 

   A ampliação do anel aórtico realizada com incisão longitudinal no meio do folheto 

aórtico não coronariano em direção ao folheto anterior da válvula mitral, podendo 

acometer tanto a válvula mitral quanto o teto do átrio esquerdo é denominada: 

 

a)  Nicks 

b)  Konno-Rastan 

c)  Jatene 

d)  Lecompte 

 

Questão nº: 24 

   Durante a circulação extracorpórea, podem ser utilizados dois tipos de propulsores 

arteriais: bomba de rolete e bomba centrífuga. Todas as alternativas abaixo a respeito 

dos propulsores arteriais estão corretas, EXCETO: 

 

a) As bombas centrífugas consistem em cones plásticos que promovem alta rotação 

baseado em seu pivô central. Não é necessária a monitorização da linha arterial para 

medir o fluxo anterógrado, pois somente a rotação do cone dá a medida do fluxo 

anterógrado de forma confiável. 

b) Bombas centrífugas geram fluxo anterógrado com pressão em torno de 900 mmHg, 

mas somente 400 a 500mmHg de pressão negativa, provocando menos cavitação e 

menor probabilidade de microembolização gasosa. 

c) As bombas de rolete propulsionam o sangue rico em oxigênio através de roletes que 

apresentam movimentos circulares. 

d)  O fluxo anterógrado das bombas de rolete está associado a velocidade do movimento 

circular do rolete (rotações por minuto), diâmetro do tubo e pelo grau de compressão 

que o rolete exerce no tubo que contém o sangue. 

 

Questão nº: 25 

   A descompressão das câmaras esquerdas durante a cirurgia cardíaca utilizando a 

circulação extracorpórea é importante para evitar a distensão do ventrículo esquerdo. 

Dentro as modalidades de descompressão de câmaras esquerdas, a que não apresenta 

resultados adequados é: 



 

a)  Descompressão através de aspiração do átrio direito. 

b) Descompressão pela aspiração através de cateter colocado pela veia pulmonar 

superior direta com a ponta no ventrículo esquerdo. 

c)  Descompressão pela colocação de cânula na ponta do ventrículo esquerdo. 

d)  Descompressão pela colocação de cânula no tronco da artéria pulmonar. 

 

Questão nº: 26 

   O conhecimento da anatomia da válvula aórtica e sua relação com estruturas vizinhas 

é muito importante para o sucesso da cirurgia da válvula aórtica, principalmente quando 

é necessário a ampliação do anel aórtico. A aortoventriculoplastia que envolve abertura 

e alargamento da porção anterior da região subaórtica, começando pela aortotomia 

longitudinal anterior entre a comissura dos folhetos coronarianos direito e esquerdo, 

estendendo até base do infundíbulo, é uma abordagem em cirurgia cardíaca pediátrica. 

O nome dessa abordagem é: 

 

a)  Nicks 

b)  Konno-Rastan 

c)  Jatene 

d)  Lecompte 

 

Questão nº: 27 

   O sistema venoso coronariano é um sistema interconectado complexo que drena a 

circulação coronariana. Um dos princípios fundamentais da utilização de proteção 

miocárdica utilizando cardioplegia retrógrada é: 

 

a) Todas as veias coronarianas são paralelas às artérias coronárias, fazendo da 

cardioplegia retrógrada uma proteção eficaz e uniforme. 

b) Há maior quantidade de veias que de artérias coronárias, fazendo dessa proteção 

miocárdica uma proteção mais eficiente que a cardioplegia anterógrada. 

 



c)  Existe grau elevado de colaterização entre artérias e veias coronárias e também é 

quase inexistente o sistema de válvulas no sistema venoso coronariano, fazendo da 

cardioplegia retrógrada um sistema de proteção miocárdica eficiente. 

d)  A proteção miocárdica através de cardioplegia retrógrada é um sistema ineficiente. 

 

Questão nº: 28 

   A circulação venosa coronariana pode ser dividida em 3 sistemas: 

I. Seio coronário e suas tributárias 

II. Veia ventricular anterior direita 

III. Veias de Thebesius 

Dentre as alternativas abaixo, todas estão corretas, EXCETO: 

 

a)  O seio coronariano drena predominantemente o ventrículo esquerdo, recebendo cerca 

de 80% do fluxo venoso coronariano. Localiza-se no sulco atrioventricular posterior, 

desembocando no átrio direito na borda lateral do triângulo de Koch. 

b)  O seio coronariano drena predominantemente o ventrículo direito, recebendo cerca 

de 50% do fluxo venoso coronariano. Localiza-se no sulco atrioventricular posterior, 

desembocando na borda lateral do triângulo de Koch. 

c)  A veia ventricular anterior direita percorre o ventrículo direito em direção ao sulco 

atrioventricular direito, desembocando no átrio direito ou coalescendo para formar a 

pequena veia cardíaca. 

d)  As veias de Thebesio são pequenas tributárias venosas que drenam principalmente 

no átrio e ventrículo direitos. 

 

Questão nº: 29 

   Quase toda a energia química utilizada pelo coração é gerada pela fosforilação 

oxidativa. Os maiores combustíveis para o miocárdio são carboidratos (glicose e lactato) 

e ácidos graxos livres. A utilização do ATP pelo coração é basicamente: 

 

a)  Contração do miocárdio em cerca de 90%. 



b)  Contração do miocárdio em 70%, manutenção do gradiente transmembrana em 20%, 

e o restante em captação e liberação de cálcio mitocondrial, metabolismo de glicogênio 

e síntese de triglicerídeos. 

c) Em percentuais iguais para contração miocárdica, manutenção do gradiente 

transmembrana e metabolismo de glicogênio e triglicerídeos. 

d)  A maior parte do ATP que o coração utiliza é destinada para sua integridade celular, 

isto é, a manutenção do gradiente transmembrana. 

 

Questão nº: 30 

   Outros dispositivos de assistência circulatória estão sendo utilizados em cirurgia 
cardíaca. A membrana de circulação extracorpórea ECMO oferece suporte cardíaco e 
pulmonar, sustentando níveis fisiológicos de fluxo sanguíneo em choque cardiogênico 
e/ou respiratório. 

A(s) principal(is) contraindicação(indicações) para utilização do ECMO é (são): 

 

a)  idade superior a 60 anos 

b)  insuficiência respiratória aguda 

c)  insuficiência renal em programa de hemodiálise 

d)  câncer em atividade, regurgitação aórtica significativa e dissecção aórtica 

 

Questão nº: 31 

   O ECMO é o método mais simples e rápido de restaurar o fluxo sanguíneo durante a 

ressuscitação cardiopulmonar em qualquer parte do hospital. A montagem do sistema 

ECMO demora de 10 a 15 minutos para estar pronta e, uma vez instalado, pode ser 

utilizado de 3 dias até semanas, porém em média, menos de 10 dias. Após a recuperação 

da contratilidade cardíaca, para a retirada do sistema, alguns parâmetros são levados em 

conta, entre eles: 

 

a)  Presença de onda de pulso arterial 

b)  Fechamento das válvulas AV ao ecocardiograma transtorácico 

 

 



c)  Fração de ejeção igual ou maior que 40% e consumo miocárdico de oxigênio acima 

de 70% 

d)  A contratilidade miocárdica faz se presente, na maioria dos casos, após 72 horas da 

instalação do ECMO 

 

Questão nº: 32 

   Há duas formas de abordagem do pH e do PCO2 durante a circulação extracorpórea  

sob hipotermia corporal sistêmica: pH stat e alfa-stat. 

Todas as alternativas abaixo estão corretas a respeito do controle do pH e da PCO2 

durante a CEC, EXCETO: 

 

a)  O pH stat mantém o pH em 7,40 corrigido para toda as temperaturas, necessitando da 

adição de CO2 a medida que a temperatura corpórea do paciente diminui. 

b)  O pH stat não mantém o pH em 7,40 corrigido para toda as temperaturas, por isso 

não é necessário adicionar CO2 a medida que a temperatura corpórea do paciente 

diminui. 

c)  O fluxo sanguíneo cerebral é maior com o pH stat. 

d)  O fluxo sanguíneo cerebral não é regulado e não é acoplado a demanda cerebral de 

oxigênio. 

 

Questão nº: 33 

   O conceito de alfa-stat é diferente de pH-stat. Todas as alternativas de alfa stat estão 

corretas, EXCETO: 

 

a)  O alfa-stat permite que o pH torne-se alcalótico a medida que a temperatura corpórea 

reduz. 

b)  O pH não é alterado no alfa-stat a medida que a temperatura corpórea reduz. 

c)  O alfa-stat é melhor em adultos e o pH stat é melhor em cirurgia pediátrica. 

d)  Com o alfa-stat o fluxo sanguíneo cerebral é menor e está acoplado a demanda 

cerebral de oxigênio. 

 

 

 



 

Questão nº: 34 

   A hipotermia profunda com parada circulatória total é utilizada em cirurgia cardíaca 

para tratamento de doenças da aorta ascendente e croça (aneurismas, dissecção etc.), 

tromboendarterectomia pulmonar e malformações cardíacas neonatais complexas. 

Todas as alternativas abaixo a respeito da hipotermia profunda estão corretas, 

EXCETO: 

 

a)  A hipotermia profunda quando utilizada de forma correta, permite um período 

seguro de parada circulatória de 30 a 40 minutos a temperatura de 18°C. 

b) Monitoração intraoperatória agressiva com controle de glicemia, pH, hematócrito e 

atividade cerebral são essenciais para parada circulatória segura. 

c)  O uso de barbitúrico auxilia na proteção cerebral. 

d) A perfusão cerebral contínua, tanto por via anterógrada quanto retrógrada, não 

apresentam benefícios de proteção cerebral adicional. 

 

Questão nº: 35 

   A mediastinite, associada ou não a infecção e osteomielite de esterno ocorre em 4% 
dos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio, acarretando óbito 
em 25% dos casos. 
Analise as alternativas abaixo: 
 
I. A aplicação profilática intranasal de mopirocina e a administração de antibiótico 
intravenoso antes da incisão da pele e banho com clorexidine degermante antes da 
operação são práticas que evitam a infecção esternal e mediastinite. 
 
II. Obesidade e diabetes mellitus são fortes preditores independentes de mediastinite. O 
diabético insulino-dependente é muito suscetível a mediastinite. Trabalhos recentes 
demonstram que o controle agressivo das taxas glicêmicas no pré-operatório e durante a 
cirurgia reduz o risco de mediastinite. 
 
III. Outras variáveis associadas a mediastinite incluem: reoperação, reoperação por 
sangramento, necessidade de transfusão sanguínea. 
 
IV. O uso de artérias torácicas internas direita e esquerda, principalmente em mulheres 
obesas e diabéticas está associada ao aumento de incidência de mediastinite. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 

 

a)  nenhuma das afirmativas 



b)  todas as afirmativas 

c)  somente I e IV 

d)  somente II e III 

 

Questão nº: 36 

   Leia os enunciados abaixo a respeito da abordagem cirúrgica da válvula mitral: 
 
I) Em pacientes com IMC (índice de massa corpórea) elevado, porém com dimensões 
pequenas do átrio esquerdo, a abordagem superior é uma alternativa atrativa. A veia 
cava é mobilizada e retraída lateralmente e a aorta é mobilizada a esquerda do paciente. 
É realizada uma incisão transversa no teto do átrio esquerdo, respeitando certa distância 
da via de saída do ventrículo esquerdo. O acesso à válvula mitral dá se diretamente, com 
fácil identificação das estruturas que compõe a válvula mitral. O grande problema 
encontra se durante o fechamento da incisão, pois qualquer sangramento pode 
apresentar dificuldade técnica em resolvê-lo. 
 
II) A abordagem do átrio esquerdo através do átrio direito e subsequente abertura do 
septo interatrial é realizado principalmente em reoperações. A grande preocupação é 
com a lesão do nó atrioventricular. A incisão transversal no átrio direito em direção à 
veia pulmonar superior direita e incisão também transversal no septo interatrial é 
chamada de Técnica de Guiraudon. 
 
III) A abordagem transeptal com incisão longitudinal em átrio direito, longitudinal em 
septo interatrial iniciando-se na borda inferior do forame oval, estendendo-se atpe o teto 
do átrio esquerdo é chamado de Técnica de Du Bost. 
 
IV) A abordagem cirúrgica da válvula mitral é feita de forma mais frequente  em incisão 
longitudinal no átrio esquerdo iniciando-se próximo a veia pulmonar superior direita, 
direcionando a incisão caudalmente, ligeiramente mais posterior, para não abrir o átrio 
direito. 
Estão CORRETOS os enunciados: 

 

a)  todas as afirmativas 

b)  nenhuma das afirmativas 

c)  as afirmativas I e IV 

d)  as afirmativas II e III 

 

Questão nº: 37 

   A agressão isquêmica antes da cirurgia, a proteção miocárdica inadequada, a 

revascularização miocárdica incompleta e a oclusão dos enxertos estão associados a 

disfunção miocárdica em pós operatório, bem como a insuficiência cardíaca e choque 



cardiogênico. A incidência da síndrome de baixo débito cardíaco está em torno de 5% a 

9%, com consequências na mortalidade pós cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Os preditores de síndrome de baixo débito cardíaco em ordem decrescente de 

importância são: 

 

a)  Idade > 70 anos, lesão de tronco de coronária esquerda, infarto agudo do miocárdio 

recente. 

b)  Fração de ejeção de VE < 20%, reoperação, cirurgia de emergência. 

c)  Sexo feminino, diabetes, acometimento coronariano triarterial. 

d) Lesão de tronco de coronária esquerda, choque cardiogênico, infarto agudo do 

miocárdio recente. 

 

Questão nº: 38 

   A despeito da vasta literatura comparando a cirurgia de revascularização do miocárdio 

COM e SEM o auxílio da circulação extracorpórea (CEC), ainda não há consenso a 

respeito das vantagens relativas a cada técnica. Estudos randomizados apresentam 

resultados equivalentes a curto e longo prazo. As afirmativas abaixo ressaltam as 

diferenças entre as duas técnicas: 

 

I) Pacientes de baixo risco submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio 

podem ser submetidos com segurança a ambas as técnicas. 

II) A despeito do desenvolvimento dos modernos estabilizadores, bem como a 

experiência do cirurgião e a seleção criteriosa dos pacientes, não há equivalência entre a 

patência dos enxertos e a quantidade de vasos revascularizados. 

III) Pacientes com risco elevado apresentam melhores resultados quando submetidos à 

cirurgia sem CEC. Dentre eles estão pacientes com aorta em porcelana, pacientes com 

insuficiência renal, pacientes com DPOC e pacientes idosos. O benefício se dá não só 

por evitar o uso de CEC, mas também por evitar a manipulação aórtica. 

IV) A escolha da técnica COM ou SEM CEC requer avaliação criteriosa de variáveis 

pré e intra-operatória dos pacientes que podem influenciar o prognóstico. Pacientes com 

arritmias isquêmicas ou choque cardiogênico apresentam melhor condução intra-

operatória (sem intercorrências) quando utilizado circulação extracorpórea. 

 



Dentre as afirmações acima descritas estão CORRETAS: 

 

a)  Todas 

b)  Nenhuma 

c)  I, II e III 

d)  I, III e IV 

 

Questão nº: 39 

   O perfil dos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio tem 

mudado continuamente. Pacientes mais idosos, com maior número de comorbidades, 

disfunção ventricular esquerda importante, estão sendo acrescidos ao contingente dos 

pacientes encaminhados para a cirurgia. A principal causa de mortalidade no pré- 

operatório de cirurgia de revascularização miocárdica está associada à: 

 

a)  insuficiência cardíaca / disfunção ventricular 

b)  hemorragia 

c)  causas neurológicas 

d)  insuficiência respiratória 

 

Questão nº: 40 

   O tratamento da obstrução coronariana pode ser feito de três formas: tratamento 

medicamentoso, tratamento percutâneo (angioplastia com ou sem o uso de stent) e 

tratamento cirúrgico (cirurgia de revascularização do miocárdio). Vários estudos 

comparando a estratégia inicial de angioplastia (com ou sem o uso de stent) com a 

cirurgia de revascularização do miocárdio têm sido realizados, todos com resultados 

semelhantes. Todas as afirmativas abaixo comparando as duas modalidades de 

tratamento estão corretas, EXCETO: 

 

a)  Grandes estudos randomizados prospectivos comparando angioplastia com cirurgia 

de revascularização do miocárdio têm sido publicados em anos recentes. Quase todos 

compartilham a limitação que, de maneira geral, somente uma pequena população 

desses pacientes tem o perfil elegível para entrar nesses estudos. 



b)  No geral, a população que compõe estes estudos randomizados não reflete a 

população encontrada na prática clínica, consequentemente esses grandes estudos 

contém uma parcela muito pequena dos pacientes com doença coronariana encontrados 

no dia a dia dos cardiologistas, hemodinamicistas e cirurgiões cardíacos. 

c)  Os vícios em eleger pacientes para estudos podem apresentar diferenças importantes 

na interpretação desses estudos randomizados. Grande percentual dos pacientes 

elegíveis para tais estudos são de baixo risco, e qualquer benefício potencial de cirurgia 

de revascularização do miocárdio sobre angioplastia em grupos de elevado risco pode 

ser mascarado. 

d) Os estudos randomizados comparando angioplastia e cirurgia, estão sendo 

questionados na atualidade, pois somente uma pequena parcela dessa ´população de 

coronariopatas apresenta o perfil ideal para entrar nesses “trials”. A angioplastia é uma 

alternativa razoável à cirurgia e pode ser a abordagem inicial preferida. 

 

Questão nº: 41 

   A síndrome coronariana aguda engloba diversas variedades de oclusão coronariana. 

Dentre as principais temos: infarto agudo do miocárdio (com ou sem elevação do ST), 

angina instável, angina de Prinzmetal e angina pós infarto agudo do miocárdio. As 

formas de tratamento da síndrome coronariana aguda são: tratamento medicamentoso, 

tratamento percutâneo e tratamento cirúrgico. Todas as alternativas abaixo a respeito do 

tratamento da síndrome coronariana aguda estão corretas, EXCETO: 

 

a)  A abordagem inicial da síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST é 

a estabilização farmacológica seguida de estratificação de risco. Esta estratificação é 

baseada em critérios clínicos, demográficos, variáveis do ECG, e elevação das enzimas 

de necrose miocárdica. Após esta estratificação, os pacientes com risco elevado são 

encaminhados para estudo cinecoronariográfico para posterior conduta terapêutico              

(clínico, angioplastia, ou cirurgia). 

b)  O tratamento da síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST pode ser 

farmacológico (trombolítico), percutâneo (angioplastia do vaso culpado), ou cirúrgico. 

Pela quase inexistência de preocupações hemorrágicas na população e pela dificuldade 

em encontrar centros com angioplastia 24 horas funcionando, o tratamento com 

trombolítico é o mais realizado na atualidade. 



c) O tratamento cirúrgico da síndrome coronariana aguda tem o seu lugar nas 

complicações mecânicas do infarto agudo. Tais complicações são: ruptura de septo 

interventricular, ruptura de músculo papilar, rotura de parede do ventrículo, 

particularmente pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo. 

d)  Com o avanço técnico do tratamento percutâneo no contexto da síndrome 

coronariana aguda, a cirurgia tem sido colocada em segundo plano. A angioplastia tem 

se tornado padrão-ouro na síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST. 

 

Questão nº: 42 

   O tratamento cirúrgico da insuficiência coronariana tem beneficiado maior número de 

coronariopatas, principalmente os de alto risco, ou de prognóstico reservado. Todas as 

alternativas abaixo a respeito dessa nova população de coronariopatas elegíveis para o 

tratamento cirúrgico estão corretas, EXCETO: 

 

a)  A doença renal em estágio final (insuficiência renal) é um problema crescente. Em 

pacientes dialíticos, a chance de complicação após cirurgia de revascularização do 

miocárdio é muito maior comparado com outro grupo de coronariopatas, porém o 

prognóstico sem o tratamento cirúrgico torna se reservado. Embora a doença 

coronariana não seja a principal causa de óbito entre os pacientes renais terminais, a 

cirurgia tem suas bases bem estabelecidas. 

b)  A disfunção ventricular esquerda é um preditor de mortalidade para a cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Inicialmente os pacientes com disfunção ventricular não 

eram encaminhados para a cirurgia de revascularização. Atualmente a disfunção 

ventricular é considerada uma indicação e não contraindicação da cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Após o estabelecimento do conceito de miocárdio 

hibernante e miocárdio atordoado, a revascularização melhora a performance do 

miocárdio e aumenta a sobrevida desses pacientes. 

c)  É reconhecido que o diabetes mellitus apresenta elevado risco de complicação tanto 

no tratamento percutâneo quanto cirúrgico. Diabetes é uma condição caracterizada 

biologicamente pelo estado ativo inflamatório, proliferativo e pré trombótico. Os 

pacientes diabéticos tendem a apresentar coronariopatia mais acentuada bem como 

extensa, tendo o tratamento cirúrgico a melhor opção terapêutica. 



d) Os pacientes idosos coronariopatas apresentam elevado risco quando são submetidos 

a procedimentos de revascularização (percutânea ou cirúrgica). A despeito do risco, o 

tratamento de revascularização deve ser oferecido aos idosos que apresentam sintomas 

anginosos após esgotados todos os meios farmacológicos.  

 

Questão nº: 43 

   Os principais enxertos utilizados na cirurgia de revascularização do miocárdio são: 

artéria torácica interna, artéria radial, artéria gastroepiplóica, artéria epigástrica inferior 

e veia safena magna. A patência a longo prazo destes condutos está intimamente 

relacionada com características histológicas desses enxertos. Todas as alternativas 

abaixo sobre as características de tais condutos estão corretas, EXCETO: 

 

a)  A patência da artéria torácica interna está associada principalmente ao endotélio, que 

é muito resistente ao processo aterosclerótico degenerativo. 

b)  Talvez mais importante que o endotélio, a presença de fenestrações na lâmina 

elástica interna que permite a migração celular é que dá longa durabilidade a artéria 

torácica interna. 

c)  Associados as características acima, a fina camada média da artéria torácica interna, 

com pouca musculatura lisa e menor resposta proliferativa favorecem a longa patência 

da artéria torácica interna. 

d)  O endotélio da artéria torácica interna apresenta elevada produção basal de óxido 

nítrico que está intimamente associado a proteção do conduto frente ao processo 

degenerativo aterosclerótico. 

 

Questão nº: 44 

   A veia safena magna continua sendo um dos condutos mais utilizados na cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Todas as alternativas abaixo a respeito desse conduto 

venoso estão corretas, EXCETO: 

 

a)  A facilidade no manejo durante a cirurgia e a resistência aos espasmos são 

características desse enxerto. 

b)  A administração de AAS e agentes redutores de lipídios prolongam a patência da 

safena magna. 



 

 

 

c)  A retirada endoscópica da safena reduz complicações como infecção de membro 

inferiores. Essa técnica não altera a patência do enxerto venoso a longo prazo e não está 

associada ao aumento do custo da cirurgia. 

d)  A retirada do enxerto venoso com o pedículo do tecido adjacente (“no touch”), a 

preservação com sangue heparinizado aumenta a patência do enxerto venoso a longo 

prazo. 

 

Questão nº: 45 

   Um dos determinantes do consumo de oxigênio dá se durante a contração do coração 

e o principal determinante desse consumo é a tensão na parede do ventrículo (“wall 

stress”). O entendimento adequado do papel da tensão do ventrículo é fundamental 

durante a cirurgia cardíaca. A pressão arterial sistêmica acarretando pós carga excessiva 

pode levar ao aumento da demanda de oxigênio em um músculo ainda atordoado pelo 

clampeamento aórtico. A utilização do balão intra-aórtico nessa situação otimiza o 

consumo de oxigênio porque: 

 

a)  melhora o fluxo sanguíneo coronariano 

b)  reduz a pré-carga 

c)  age diretamente na contratilidade do coração 

d) atua sinergicamente ao reduzir a pré-carga e otimiza o fluxo sanguíneo arterial 

coronariano 

 

Questão nº: 46 

   Endocardite é uma das complicações mais devastadoras das doenças cardíacas 
orovalvares. Nessa doença pode se afirmar que: 
 
I) Endocardite da válvula nativa refere se a endocardite infecciosa da valva nativa do 
próprio paciente. A lesão inicia se em trauma no endocárdio, alteração na superfície do 
endocárdio, deposição de fibrina e plaquetas e subsequente crescimento bacteriano 
nesse local. 
 
II) Endocardite em prótese valvar é o processo infeccioso acometendo uma prótese 
valvar cardíaca já implantada. 



 
III) Endocardite de prótese valvar identificada nos primeiros 6 meses de pós-operatório 
é denominada endocardite precoce e após 6 meses de operação é denominada de tardia. 
 
IV) Endocardite em valva nativa acomete mais a valva mitral e endocardite de prótese 
valvar acomete mais a valva aórtica. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a)  Todas 

b)  Nenhuma 

c)  I, II e III 

d)  I, II e IV 

 

Questão nº: 47 

   Endocardite de prótese valvar é uma afecção grave com elevada mortalidade. A esse 
respeito pode se afirmar: 
 
 
I. Endocardite precoce é geralmente associada à infecção intraoperatória. A porta de 
entrada da infecção está comumente associada a infecção cutânea ou a cateteres 
intravasculares.  
 
II. A infecção nosocomial está associada a endocardite tardia de próteses valvares, 
especialmente em pacientes com comorbidades clínicas como pacientes dialíticos ou 
transplantados. 
 
III. A endocardite precoce inicia-se geralmente no anel de sutura ou na interface da 
prótese valvar e o anel da válvula. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a)  Todas 

b)  Nenhuma 

c)  I e II 

d)  II e III 

 

Questão nº: 48 

   A Indicação, bem como o “melhor momento” para o tratamento cirúrgico da 

endocardite bacteriana são fundamentais. A esse respeito pode se dizer: 



 

 

I) A insuficiência cardíaca congestiva é a principal indicação cirúrgica na endocardite. 

  

II) A maioria dos pacientes com endocardite de prótese valvar são encaminhados para a 

cirurgia. Dentro desse contexto, a insuficiência cardíaca, alteração eletrocardiográfica 

(novo bloqueio de ramo), sepse refratária, infecção fúngica são as principais 

modalidades de endocardite de prótese valvar com indicação cirúrgica.  

 

III) Muitos pacientes com endocardite em válvula nativa e a grande maioria dos 

pacientes com endocardites em prótese valvar são encaminhados para a cirurgia. O 

grande desafio do cirurgião é identificar o melhor momento para a cirurgia. Casos, ou 

seja, após completar o esquema terapêutico de antibiótico, são os pacientes com 

endocardite de prótese valvar onde a hemocultura identificou S. aureus ou C.albicans.  

 

IV) Pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico devem esperar no 

mínimo seis semanas para serem encaminhados para a cirurgia, ao passo que pacientes 

com AVC isquêmicos devem esperar entre 2 a 4 semanas para serem encaminhados 

para a cirurgia. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a)  Todas 

b)  Nenhuma 

c)  I e II 

d)  III e IV 

 

Questão nº: 49 

   A abordagem cirúrgica de mais de uma valva cardíaca (afecções valvares múltiplas) 

está geralmente associada a doença reumática, doença degenerativa valvar e endocardite 

bacteriana. Outras causas estão sendo associadas a afecções valvares múltiplas na 

atualidade, dentre estas podemos destacar: 

 



a)  O uso de droga sintética Ectasy (3,4 metilenodioximetanfetamina) pode acarretar 

lesão nas valvas mitral e tricúspide sendo necessária a troca valvar múltipla nestes casos 

quando as lesões são hemodinamicamente significativas. 

b) Os derivados do Ergot (metisergida/ergotamina) podem levar a lesão da válvula 

aórtiva somente, porém não é necessária a abordagem cirúrgica dessa. 

c)  A fenfluramina, fármaco utilizado para emagrecimento acomete unicamente as 

valvas do lado direito do coração, podendo ás vezes, ser necessária a troca valvar 

tricúspide. 

d)  A fenfluramina, fármaco utilizado para emagrecimento acomete unicamente as 

valvas do lado esquerdo do coração, podendo, às vezes, ser necessária a troca mitral e 

aórtica. 

 

Questão nº: 50 

   A abordagem terapêutica de embolia pulmonar maciça representa grande desafio para 

a medicina pois 11%dos pacientes morrerem na primeira hora, 43%-80% nas primeiras 

duas horas e até 85% falecem nas primeiras 6 h. A esse respeito podemos dizer: 

I) A tromboembolectomia pulmonar de emergência está indicada nos pacientes 

com grave comprometimento hemodinâmico e com diagnóstico correto de 

embolia pulmonar. 

II) Caso não tenha sido feito o diagnóstico correto previamente a cirurgia, o 

paciente pode realizar o ecocardiograma transesofágico, onde a distensão de 

câmaras direitas associadas a contratilidade débil do ventrículo direito e a 

insuficiência tricúspide fazem o diagnóstico de embolia pulmonar maciça e 

cor pulmonale agudo. 

III)  Esternotomia mediana, uso de CEC, uso de solução cardioplégica, 

arteriotomia pulmonar e retirada dos coágulos é o procedimento cirúrgico 

indicado. A colocação do filtro de veia cava é feita antes do término da 

cirurgia. 

IV)  Quando a cirurgia não pode ser prontamente realizada, o uso de ECMO, 

com canulação periférica é uma alternativa promissora. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 



a)  Todas 

b)  Nenhuma 

c)  Somente I e III 

d)  Somente II e IV 

 


