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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIA S 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da
Avaliação de Habilidades e Competências da prova prática de Acesso Direto e Pré-Requisito
do Processo Seletivo para Residência Médica – 2014. 

CIRURGIA VASCULAR
(Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular)

____Questão 01_____________________________________ _____________________

Nível da articulação do tornozelo. É conhecida como amputação de Syme (desarticulção do
tornozelo).

(1,0 ponto)

____Questão 02_____________________________________ _____________________

Para  que  a  cicatrização  possa  ocorrer  na  desarticulação  do  tornozelo,  assim  como  para
qualquer outro nível de amputação, a irrigação arterial tem de ser suficiente (sem isquemia e
com pulsos distais presentes). Na amputação de Syme este aspecto é relevante devido ao
retalho plantar longo do calcanhar.   

(1,0 ponto)

____Questão 03_____________________________________ _____________________

Congestão Venosa Pélvica.

(1,0 ponto )

____Questão 04_____________________________________ _____________________

A Congestão Venosa Pélvica habitualmente é causada pela  Síndrome de Cockett  ou May-
Thurner (compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita),  por
Trombose Venosa Profunda ilíaca - femoral ou pela Síndrome do Quebra Nozes (pinçamento
da veia renal esquerda pela aorta e artéria mesentérica superior).

(1,0 ponto)
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____Questão 05_____________________________________ _____________________

Linfocintilografia dos membros inferiores.

(1,0 ponto)

____Questão 06_____________________________________ _____________________

Linfedema  dos  membros  inferiores.  A linfocintilografia  é  um  método  de  imagem  de  fácil
realização e pouco invasivo, com baixo risco de complicações, podendo ser utilizada não só
para a confirmação da suspeita clínica de linfedema, como também para o seguimento ou
monitoração de resposta a medidas terapêuticas3,4. O método tem sensibilidade de 70 a 95% e
especificidade de 90 a 100% para linfedema, sendo proposto por diversos autores como exame
inicial para afastar ou confirmar lesão linfática5-12.

(1,0 ponto)

____Questão 07_____________________________________ _____________________

A arteriografia demonstra a presença de estenose significativa (em torno de 70 a 90%) no terço
proximal da artéria femoral superficial esquerda, com dilatação pós – estenótica associada, e
formação de circulação colateral.

(1,0 ponto)

____Questão 08_____________________________________ _____________________

A arteriografia  exibe dissecção da artéria carótida interna com padrão estenótico (“sinal  do
barbante”).

(1,0 ponto)

____Questão 09_____________________________________ _____________________

Teste de Allen.

(1,0 ponto)

____Questão 10_____________________________________ _____________________

O teste de Allen negativo significa permeabilidade normal das artérias radial e ulnar.

(1,0 ponto)


