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PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL 

 

ESTAÇÃO C – CIRURGIA VASCULAR – CHECKLIST 

 
Provável diagnóstico: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; aneurisma de artéria poplítea ou pseudoaneurisma = 0,5 ponto; 

aneurisma verdadeiro = 1,0 ponto). 

Aneurisma verdadeiro de artéria poplítea.   Aneurisma de artéria poplítea. 

Pseudoaneurisma de artéria poplítea. 

 

Causa da dor e cianose do hálux: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; embolia, trombose ou isquemia = 0,5 ponto; embolia 

arterial com isquemia = 1,0 ponto). 

 Embolia arterial com isquemia. Trombose.  Embolia.  Isquemia  

 

Exame de eleição para confirmação diagnóstica: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; eco doppler unilateral ou duplex/triplex 

scan unilateral= 0,5 ponto; eco doppler colorido ou duplex ou tríplex em ambos os membros inferiores = 1,0 ponto). 

 Eco Doppler colorido arterial de ambos os membros inferiores.   Eco Doppler unilateral 

 Duplex ou Triplex scan arterial de ambos os membros inferiores.   Duplex/Triplex scan unilateral 

 

Diagnósticos diferenciais: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um ou dois itens = 0,5 ponto; três ou mais = 1,0 ponto). 

 Tumor benigno de partes moles (fibroma/lipoma).   Tumor malígno de partes moles (sarcoma). 

 Cisto sinovial.   Cisto de Baker.   Pseudoaneurismas. 

 

Indicações de tratamento cirúrgico: (Pontuação: nenhum ou citar “todos os aneurismas de artéria poplítea” = 0,0 ponto; um ou 

dois= 0,5 ponto; os três = 1,0 ponto). 

 Aneurisma de artéria poplítea sintomático (embolização, trombose, compressão ou rotura).  

 Aneurisma de artéria poplítea assintomático maior que 2 cm. 

 Aneurisma de artéria poplítea menor que 2 cm, porém com trombo no seu interior.  

  

Tipos de intervenção e padrão-ouro: (Pontuação: nenhuma ou citar errado o padrão ouro = 0,0 ponto; citar apenas uma das 

técnicas = 0,5 ponto; os dois e citar correto o padrão ouro = 1,0 ponto). 

  Cirurgia convencional ou aberta.    Cirurgia ou tratamento endovascular. 

 Padrão ouro: cirurgia convencional ou aberta. 

 

Exame necessário para definição da técnica cirúrgica a ser adotada: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; angioressonância = 

0,5 ponto; angiotomografia = 1,0 ponto). 

 Angiotomografia multislice do membro.     Angiorressonância 

  

Possíveis complicações cirúrgicas do tratamento cirúrgico convencional: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; de uma até cinco 

= 0,5 ponto; seis ou mais = 1,0 ponto). 

 Lesões iatrogênicas (veia, nervo, músculo).  Hematoma/equimose.  Necrose cutânea. 

 Trombose venosa profunda.    Trombose do enxerto.  Embolia distal. 

 Vazamento para o aneurisma.    Trombose do stent.  Infecção do sítio cirúrgico. 

 Amputação maior ou menor.    Fratura do stent.   Migração do stent. 

  

Indicações do tratamento endovascular: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

Risco cirúrgico elevado ao tratamento cirúrgico convencional. 

 Ausência de enxerto venoso viável, ambos com anatomia arterial favorável (mínimo duas artérias de perna prévias e presença 

de colo proximal e distal de 10 mm no mínimo. 

 

Em caso de tratamento cirúrgico convencional, quais as técnicas possíveis e a técnica mais efetiva? (Pontuação: nenhuma ou 

uma = 0,0 ponto; duas e não acertar a mais efetiva = 0,5 ponto; duas e acertar a mais efetiva = 1,0 ponto). 

Ligadura proximal e distal com ponte venosa (bypass)   Mais efetiva: endoaneurismorrafia 

 Endoaneurismorrafia com interposição de enxerto venoso  


