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1 - Baseado na imagem acima, identifique a afirmativa correta:
a) A velocidade da onda A ao doppler transmitral é de 2 m/s aproximadamente ,
refletindo déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo.
b) O padrão de doppler transmitral sugere uma estenose mitral leve.
c) Este é um padrão típico de doppler mitral de um atleta de alto rendimento.
d) Identifica-se jato de refluxo mitral , aparentemente leve,
e) A relação E/A invertida não é mais usada para definição da disfunção diastótica
tipo I.
2 - Qual das seguintes afirmativas é a incorreta:
a) Quanto menor o comprimento de onda, menores as estruturas que podem ser
precisamente definidas.
b) Quanto maior a frequência do ultrassom, maior sua resolução espacial
c) Quanto menor a frequência do ultrassom, maior a penetração nos tecidos.
d) A atenuação não sofre influência de profundidade do alvo insonado e sim da
diferença entre os meios.
e) Quanto maior a desproporção acústica entre dois meios, mais energia é
refletida que transmitida.
3 - Sobre os novos parâmetros das medidas ecocardiográficas recentemente
definidas no Guideline de 2015, é correto afirmar:
a) A medida da FE pelo método de Teicholz , por ser de fácil realização continua
sendo considerada preferencial .
b) A medida do AE superior à 45 mm pelo modo M, na janela
paraesternal,estabelece diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda pelas novas
diretrizes
c) O método preferencial para obtenção da Fração de ejeção deve utilizar os
volumes ventriculares em seu cálculo
d) Um volume atrial esquerdo até 45 ml/m2 é considerado normal.
e) O TAPSE, avaliado no anel lateral tricuspídeo é parâmetro importante na
avaliação da função ventricular esquerda.

4 - Sobre o doppler contínuo, podemos afirmar que:
a) É o doppler usado para medir as velocidades nas veias pulmonares

b) Mede as velocidades perpendiculares ao feixe de ultrassom, sendo mais
acurado que o pulsado.
c) É o método de escolha para avaliação da função diastólica já que avalia as
velocidades ao longo de toda diástole.
d) Não é usado no cálculo da área aórtica, ao contrário do doppler pulsado.
e) É usado para medir as velocidades de nas válvulas estenóticas, por ser capaz de
medir altas velocidades de fluxo.
5- Em relação a comunicação interventricular pós infarto agudo do miocárdio, é
incorreto afirmar:
a) Ocorre em menos de 1% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio.
b) Surge, em média, no intervalo de 3 a 5 dias apos o infarto.
c) Sexo feminino, idade avançada e ausencia de tabagismo estão entre os fatores de
risco.
d) As CIVs associadas com infarto inferior tendem a ser mais complexas.
e) Sem correção cirúrgica até 50% dos paciente morrem em 60 dias.
6 - Observe as afirmações abaixo:
I. Sinal de Kussmaul e pulso paradoxal podem estar presentes.
II. Pressão sistólica da arterial pulmonar é usualmente normal.
III. Está presente em cerca de 30-50% dos infartos de parede inferior.
IV. O manejo clinico não se diferencia em relação ao infarto do ventrículo esquerdo.
Estão associadas ao infarto de ventrículo direito:
a) I
b) I e II
c) I, II e III
d) II e III
e) I, II, III e IV
7- Sobre o estudo RECOVERY, podemos afirmar que:
a) A maioria dos paciente apresentava etiologia degenerativa da estenose aórtica
b) Pacientes com valvopatia mitral não podiam ser incluídos para cirurgia
concomitante.
c) A mortalidade cirúrgica no estudo foi superior a 1%, oposto à realidade atual da
cirurgia de valva aórtica em grandes centros.
d) Não houve benefício em mortalidade em qualquer causa, mas sim em desfecho
combinado em mortalidade operatória e por causas cardiovasculares.
e) Pacientes com gradiente médio superior a 45 mmHg poderiam ser incluídos.
8 - Sobre o trabalho clássico de Braunwald e colaboradores em relação ao
prognóstico (sintomas x expectativa de vida) do paciente com estenose aórtica:
- Sintomas: insuficiência cardíaca; síncope, angina.
- Expectativa de vida (assinale a correta):
a) 1; 3; 6 anos
b) 2; 5; 3 anos
c) 1; 4; 6 anos

d) 5; 2; 3 anos.
e) 2; 3; 5 anos
9 - Sobre o tratamento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes com
regurgitação aórtica crônica estágios B e C, é preferível a utilização de quais medicações,
segundo a diretriz de valvopatia de 2014 da American Heart Association?
I. Tiazídico
II.
Bloqueador do canal de cálcio diidropiridínico
III.
Inibidor da ECA ou bloqueador do receptor de angiotensina
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I
Apenas II
I e II
II e III
I, II e III

10 - Mulher com 70 a ,com múltiplos fatores de risco CV ,apresenta dor ao esforço que
alivia no repouso.Durante o ecocardiigrama de estersse físico,qual dos seguinte será o
último evento a aparecer?
a) Dor precordial
b) Disfunção diastólica
c) Alteração segmentar
d) Depressão ST no ECG.
11- Qual dos seguintes pode causar diminuição da especificidade do ecocardiograma
de estresse(falso positivo)?
a) Encurtamento do ápice Do VE
b) Retardo na aquisição da imagem
c) Resposta hipertensiva ao exercício
d) Exercício inadequado com FC subótima
e) Uso de betabloquador antes do teste.
12- Em relação à Síndrome de Tako tsubo, apenas uma das assertivas abaixo esta
incorreta, qual?
a) A STT é o resultado de uma “onda” de catecolaminas que, em indivíduos
predispostos e suscetíveis, produz espasmo microvascular responsável pela
disfunção miocárdica.
b) Os gatilhos responsáveis pela precipitação da síndrome podem ser eventos
emocionais positivos ou negativos como assalto, morte de familiar, casamento,
entrevista positiva de emprego entre outros.
c) A síndrome acomete predominantemente homens brancos com mais de 65
anos.
d) A angiocoronariografia é tipicamente de vasos normais, sem doença obstrutiva,
trombo ou dissecção, mas frequentemente com TIMI flow anormal.
e) As anormalidades de contração usualmente se estendem além de um único
território coronariano, podendo ser focal em raros casos.

13 - Apenas um assertiva está correta na caracterização e manejo da Miocardiopatia
periparto, qual?
a) Dentre os fatores de risco estão multiparidade, tabagismo, pré-eclâmpsia e
diabetes
b) A função do ventrículo direito não tem implicação prognostica.
c) Não há potencial benefício na utilização de bromocriptina como adjuvante ao
tratamento padrão para insuficiência cardíaca nesses casos.
d) O risco de recorrência em gestações subsequentes é inferior a 1%
e) A taxa de recuperação da função ventricular é muito baixa e a maioria dos casos
necessita transplante cardíaco
14 - Em relação aos pacientes com fibrilação atrial e o risco de acidente vascular
cerebral cardioembolico, não podemos afirmar que
a) Presença de insuficiência cardíaca congestiva, diabete, hipertensão, AVC prévio
e idade maior de 75 anos são alguns dos fatores associados com maior risco.
b) Pacientes com CHA2DS2-VASc 0 em homens ou mulheres sem fatores de risco
adicionais tem indicação de usar anti-plaquetário para prevenção
c) Uso de álcool, hipertensão e alterações das funções hepática e renal estão
relacionados a um maior risco de sangramento com terapia anti-trombotica e
são parte do HAS-BLED Risk Score.
d) Os novos agentes anticoagulantes como a dabigatrana mostraram superioridade
em relação ao varfarina na prevenção de AVC cardioembolico
e) A utilização de oclusores do apêndice atrial esquerdo pode ser considerada na
presença de contraindicações ao uso de anticoagulantes
15 - Conforme as imagens abaixo que mostram uma velocidade máxima VD/AD de 4,2
m/s e uma cava inferior maior que 2,1 cm e colaba menos que 50% , a pressão sistólica
na artéria pulmonar pode ser estimada em:

a)
b)
c)
d)
e)

< 60 mmHg.
61-75 mmHg.
76-79 mmHg.
80-84 mmHg.
> 85 mmHg.

16 - Paciente com o ecocardiograma mostrando estenose mitral com área 1,1 cm²,
relação E/e’ de 18, resistência vascular pulmonar < 3 U Wood, podemos dizer que
possui:
a)
b)
c)
d)
e)

Hipertensão pulmonar pré-capilar
Hipertensão pulmonar pós-capilar.
Hipertensão arterial pulmonar pré-capilar
Hipertensão arterial pulmonar pós-capilar
Hipertensão arterial pulmonar combinada.

17- Paciente de 30 anos com comunicação interventricular (CIV) de via de saída do
ventrículo esquerdo tem o seguinte traçado do defeito ao Doppler – podemos afirmar
analisando que:

a)
b)
c)
d)
e)

Apresenta uma CIV restritiva sem hipertensão arterial pulmonar.
Apresenta uma CIV restritiva com hipertensão arterial pulmonar.
Apresenta uma CIV com fluxo basicamente esquerda-direita.
Apresenta uma CIV ampla sem hipertensão arterial pulmonar.
Apresenta uma CIV com resistência vascular pulmonar elevada

18- Em relação a valvulopatia aórtica calcificada, assinale a assertiva incorreta:
a) Esclerose valvar aórtica é um estágio inicial da doença valvar aórtica calcificada e
está associada com aumento de aproximadamente 50% no risco de morte
cardiovascular e infarto agudo do miocárdio em um período de acompanhamento
de 5 anos.
b) Os fatores risco para estenose valvar aórtica calcificada são similares aos fatores de
desenvolvimento da aterosclerose.
c) O tratamento intensivo para controle da dislipidemia com estatinas, em pacientes
com estenose valvar aórtica de grau leve e moderada, mostrou redução na
mortalidade e na taxa de progressão da estenose no grupo tratado em relação ao
grupo placebo.

d) Estenose valvar aórtica calcificada compartilha os mesmos fatores de risco com a
calcificação do anel mitral, essas duas condições frequentemente coexistem.
e) Hemorragia gastrointestinal pode se desenvolver em pacientes com estenose
aórtica importante sendo frequentemente associada a angiodisplasia. Essa
anormalidade se correlaciona com a severidade da estenose e normalmente regride
após a troca valvar aórtica.

a)

b)
c)
d)
e)

a)

b)
c)
d)
e)

19- Quanto à apresentação clínica da estenose aórtica importante, podemos
afirmar:
Os sintomas tipicamente iniciam entre os 50-70 anos em pacientes com válvula
aórtica bicúspide e acima dos 70 anos naqueles com estenose calcificada e
morfologia tricúspide, no entanto aproximadamente 40% desses pacientes (acima
dos 70 anos) apresentam válvula aórtica bicúspide.
Angina ocorre em aproximadamente dois terços dos pacientes com estenose aórtica
importante, mas somente 25% possuem doença coronariana obstrutiva significativa.
Estenose aórtica importante pode ser causa de morte súbita e usualmente ocorre
em pacientes assintomáticos.
Endocardite infecciosa na doença valvar aórtica é particularmente mais frequente
em pacientes idosos com válvula aórtica calcificada e tricúspide.
Fibrilação atrial é um achado precoce na estenose aórtica importante.
20- Em relação ao manejo clínico e cirúrgico da estenose valvar aórtica, assinale a
alternativa incorreta:
Ecocardiograma é recomendado para diagnóstico inicial e avaliação da severidade
da estenose, hipertrofia ventricular e função sistólica do VE. Reavaliações com
ecocardiograma devem ser realizadas em pacientes com mudanças dos sinais e
sintomas, anualmente em pacientes com estenose aórtica importante, a cada 1-2
anos para estenose moderada e 3-5 anos para estenose leve.
Troca valvar aórtica é recomendada para adultos com estenose aórtica importante
sintomática, mesmo que os sintomas sejam leves.
Troca valvar aórtica é recomendada para adultos com estenose aórtica importante
e fração de ejeção menor de 50%.
Troca valvar aórtica é recomendada para adultos com estenose aórtica importante
assintomática que irão passar por cirurgia de revascularização miocárdica ou outras
formas de cirurgia cardíaca.
Cirurgia de troca valvar aórtica é o procedimento de escolha para aliviar a obstrução
da via de saída em adultos com estenose valvular aórtica importante, descalcificação
aórtica cirúrgica deve ser reservada para pacientes de alto risco com vista em
diminuir o tempo da cirurgia.

21- Paciente de 65 anos, em tratamento de neoplasia pulmonar, chega a
emergência com quadro de dispnéia, mal-estar e sudorese. Ao exame físico
presença de turgência jugular, abafamento de bulhas cardíacas e hipotensão
arterial. São achados sugestivos de tamponamento pericárdico ao
ecocardiograma transtorácico, exceto:

a)
b)
c)
d)
e)

Colabamento diastólico do ventrículo direito
Colabamento sistólico do átrio direito
Pletora da veia cava inferior
Aumento inspiratório maior que 40% na velocidade da onda E tricúspide
Lâmina de derrame pericárdico maior que 10 mm.

22- Em um paciente que chega a emergência com suspeita diagnóstica de dissecção
aórtica, é correto afirmar:
a) O ecocardiograma transtorácico deve ser o primeiro exame a ser solicitado.
b) O ecocardiograma transesofágico, a angiotomografia de aorta e a
angioressonância da aorta, apresentam sensibilidade e especificidade
semelhantes para o diagnóstico de dissecção aórtica.
c) Angiotomografia e angioressonância são os exames de escolha para o
diagnóstico de dissecção aórtica.
d) Ecocardiograma transtorácico normal descarta o diagnóstico de dissecção
aórtica.
e) O Ecocardiograma transesofágico é indicado para avaliar complicações na valva
aórtica, e não para avaliação de patologias da aorta.
23- Em relação a pacientes que chegam a emergência com quadro de insuficiência
cardíaca descompensada, é correto afirmar:
a) O manejo inicial de pacientes com perfil B (quente e úmido) é:
diureticoterapia IV, iniciar iECA/BRA ou nitrato, manter dose de
betabloqueadores.
b) O manejo inicial de pacientes com perfil C (frio e úmido) é: diureticoterapia
IV, iniciar iECA/BRA ou nitrato, e suspender betabloqueadores.
c) O manejo inicial de pacientes com perfil A (quente e seco) é: diureticoterapia
IV, reduzir dose de IECA/BRA, manter dose de betabloqueadores.
d) O manejo inicial de pacientes com perfil L (frio e seco) é: diureticoterapia IV,
iniciar iECA/BRA ou nitrato, reduzir dose de betabloqueadores.
e) O manejo inicial de pacientes com perfil C (frio e úmido) é: suspender
diuréticos, manter iECA/BRA e aumentar dose de betabloqueadores.

24- Qual é a ordem correta das camadas externas do epicárdio (de dentro para
fora)?
a) Pericárdio parietal, gordura epicárdica, espaço pericárdico, pericárdio visceral e
gordura pericárdica
b) Gordura epicárdica, pericárdio parietal, pericárdio visceral, espaço pericárdico e
gordura pericárdica
c) Gordura epicárdica, pericárdio visceral, espaço pericárdico, pericárdio parietal,
gordura pericárdica
d) Gordura pericárdica, pericárdio visceral, espaço pericárdico, pericárdio parietal,
gordura epicárdica
e) Pericárdio visceral, espaço pericárdico, pericárdio parietal, gordura epicárdica e
gordura pericárdica.

25- Com relação aos achados mais comuns presentes na pericardite constritiva,
marque com V ou F as seguintes assertivas :
Interdependência ventricular aumentada ( )
Relaxamento miocárdico anormal ( )
Movimento septal normal ( )
Variação respiratória da velocidade da onda E mitral > 25% ( )
e’ medial>e’ lateral ( )
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V, V
V, F, V, V, V
F, V, F, V, V
V, F, F, V, V
Todas verdadeiras
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