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1. Em relação à broncoscopia rígida, podemos afirmar: 
 

A) a broncoscopia rígida é utilizada também por via 
nasal por “retificar” o campo de visão. 

B) a broncoscopia rígida tem indicação fundamental 
nas hemorragias traqueobrônquicas profusas, co-
locação de stents e remoção de corpo estranho 
das vias aéreas. 

C) a broncoscopia rígida pode ser utilizada ampla-
mente, inclusive em pacientes com espondilite 
reumatoide severa. 

D) a broncoscopia rígida pode ser utilizada por en-
doscopistas principiantes por ser um exame muito 
simples. 

E) a broncoscopia rígida permite a visibilização de 
brônquios de quinta ordem. 

 
2. Em relação à mediastinoscopia, podemos afirmar que: 
 

A) a causa mais comum de sangramento durante a 
mediastinoscopia é a lesão da aorta ascendente. 

B) a lesão da veia ázigos na borda esquerda da tra-
queia é frequente e exige toracotomia imediata. 

C) apesar do índice baixo de complicações, a medi-
astinoscopia só deve ser feita ou supervisionada 
por cirurgião com treinamento específico devido 
ao risco potencial de complicações com risco de 
vida. 

D) a lesão do nervo laríngeo recorrente direito duran-
te a mediastinoscopia exige medicalização da 
prega vocal por injeção imediata de Gelfoan. 

E) muito cuidado deve ser tomado ao passar anteri-
ormente ao tronco braquiocefálico durante a reali-
zação da mediastinoscopia. 

 
3. Em relação às incisões torácicas, podemos afirmar 

que: 
 

A) a esternotomia mediana é a melhor incisão toráci-
ca porque permite ampla visibilização de todos os 
órgãos torácicos, inclusive o terço inferior do esô-
fago. 

B) a esternotomia mediana é uma cirurgia com índice 
absurdamente alto de complicações como medi-
astinite (10%). 

C) a hemiesternectomia é feita por secção única, 
transversal do esterno, na união do manúbrio com 
o corpo do esterno. 

D) a toracoesternotomia – toracotomia bitransversa – 
incisão Clamshell tem índice de complicações da 
ferida operatória de mais de 10% quando utilizada 
no transplante pulmonar bilateral. 

E) muitos estudos têm demonstrado a superioridade 
inequívoca da toracotomia lateral com preserva-
ção muscular sobre toracotomia lateral/posterolate
ral. 

 
4. A fístula bronco-pleural é uma complicação temida no 

pós-operatório, principalmente das ressecções pul-
monares. Com base nessas informações, podemos 
afirmar que: 

 
A) a fístula bronco-pleural é uma complicação co-

mum (5%) após pneumectomia por câncer pulmo-
nar, mesmo quando todos os cuidados com mar-
gem de ressecção, tamanho excessivo do coto 
brônquico e desvascularização brônquica tenham 
sido tomados. 

B) a fístula bronco-pleural aparece, mais frequente-
mente, no período pós-operatório imediato, mas 
pode aparecer meses após a cirurgia de ressec-
ção pulmonar. 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

14 DE DEZEMBRO DE 2013 
 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM 
 PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA TORÁCICA  

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 

RASURAS. 
 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 06/2013. 
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2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
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C) todos os pacientes com fístula bronco-pleural de 

aparecimento precoce devem ser tratados na 
emergência, inicialmente, por abordagem cirúrgica 
agressiva. 

D) no pós-operatório precoce de pneumectomia o 
mediastino é fixo e a fístula bronco-pleural pode 
ser tratada por toracostomia aberta. 

E) no pós-operatório precoce de pneumectomia o 
mediastino não é fixo e a fístula bronco-pleural 
sempre deve ser tratada por toracostomia aberta. 

 
5. Em relação à cirurgia laringo-traqueal, podemos  

afirmar: 
 

A) após a intubação translaríngea, o local mais co-
mum da estenose da via aérea é a região subgló-
tica. 

B) a vascularização da traqueia permite a ampla dis-
secção lateral sem prejuízo no resultado da cirur-
gia de ressecção traqueal. 

C) a traqueia mede entre 15 e 20 cm e contém entre 
25-31 anéis traqueais. 

D) após a intubação translaríngea, o local mais co-
mum da estenose da via aérea é a região do ba-
lonete apesar dos cuidados atualmente ofereci-
dos. 

E) pode-se ressecar sempre 80 mm da traqueia na 
traqueoplastia desde que se mantenha a vascula-
rização lateral. 

 
6. Em relação à fístula traqueoarterial após traqueosto-

mia, podemos afirmar: 
 

A) no caso da lesão do tronco braquiocefálico (artéria 
inominada), deve-se sempre fazer a ressecção da 
artéria comprometida e fazer a anastomose  
arterio-arterial ou colocar enxerto devido ao alto 
índice de lesão cerebral por comprometimento do 
fluxo sanguíneo pela artéria carótida direita. 

B) no caso da lesão do tronco braquiocefálico (artéria 
inominada), deve-se sempre fazer a ressecção da 
artéria comprometida e fazer a anastomose  
arterio-arterial ou colocar enxerto devido ao alto 
índice de lesão cerebral por comprometimento do 
fluxo sanguíneo pela artéria carótida esquerda. 

C) no caso da lesão do tronco braquiocefálico (artéria 
inominada) como complicação da traqueostomia, 
deve-se sempre fazer a secção completa e ligadu-
ra separada dos cotos proximal e distal. 

D) nunca há hemorragia premonitória no caso da le-
são do tronco braquiocefálico (artéria inominada) 
pela traqueostomia, portanto não há preocupação 
se o paciente tem um pequeno sangramento pro-
veniente da traqueia. 

E) sempre há hemorragia premonitória no caso da 
lesão do tronco braquiocefálico (artéria inomina-
da) pela traqueostomia, portanto deve-se fazer “a 
revisão da traqueostomia de urgência”, sendo a 
broncoscopia flexível dispensável. 

 
7. Em relação à traqueomalácia, podemos afirmar que:  
 

A) a traqueomalácia adquirida localizada  é causada 
por processos inflamatórios crônicos como tra-
queobroncomalácia adquirida e policondrite. 

B) na traqueomalácia, há indicação para colocação 
de moldes em todos os casos. 

C) na traqueomalácia, há indicação cirúrgica em to-
dos os casos. 

D) a traqueomalácia adquirida difusa é causada por 
processos inflamatórios crônicos como traqueo-
broncomalácia adquirida e policondrite. 

E) o tratamento cirúrgico da traqueomalácia consiste, 
resumidamente, na colocação de telas sintéticas 
(marlex, polipropileno, etc.) na parede anterior da 
traqueia e brônquios principais de modo a impedir 
que a traqueia se colapse. 

 
8. Em relação à fístula traqueoesofágica, podemos  

afirmar que: 
 

A) o tratamento da fístula traqueoesofágica pós intu-
bação ou pós-traumática severa pode exigir: tubo 
traqueal com balonete colocado abaixo da fístula, 
esofagostomia cervical terminal, fechamento da 
cárdia, gastrostomia e abordagem direta da fístula 
no mesmo tempo cirúrgico. 

B) mesmo em fístulas traqueoesofágica pequenas de 
3-4 mm, a ressecção ampla da fístula com anas-
tomose traqueo-traqueal e esôfago-esofágica no 
mesmo tempo cirúrgico está indicada. 

C) a fístula traqueoesofágica por tumor de traqueia 
com invasão do esôfago é sempre tratada com 
ressecção e anastomose término-terminal. 

D) uma boa alternativa para evitar a esofagostomia 
cervical como parte do tratamento da fístula tra-
queoesofágica como complicação de traqueosto-
mia seria a esofagectomia com esôfago gastropla
stia com anastomose cervical acima da fístula 
com primeira opção de tratamento cirúrgico. 

E) o tratamento da fístula traqueoesofágica pós-
intubação ou pós-traumática severas pode exigir: 
tubo traqueal com balonete colocado abaixo da 
fístula, esofagostomia cervical terminal, fecha-
mento da cárdia e gastrostomia para estabilização 
do paciente antes da abordagem direta da fístula. 

 
9. Paciente com 38 anos de idade, masculino, apresenta 

eventualmente escarro com listas de sangue há 4 
anos.  Há 24 horas com hemoptise franca. Admitido 
no hospital com palidez de pele e mucosa, 100 de fre-
quência cardíaca, 26 movimentos respiratórios por 
minuto e baqueteamento digital. Hemoptise volumosa 
na entrada do hospital. Radiografia do tórax e tomo-
grafia computadorizada posterior mostra 3 imagens 
nodulares no pulmão direito e 2 imagens nodulares no 
pulmão esquerdo (1,4-2,0 cm. de diâmetro cada). A 
conduta CORRETA é: 

 
A) broncoscopia flexível, arteriografia pulmonar e 

embolização arterial. 
B) broncoscopia flexível, ressecção de nódulos pul-

monares bilaterais de urgência. 
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C) broncoscopia flexível com tamponamento brôn-

quico. 
D) broncoscopia rígida com ressecção do nódulo que 

sangra via endoscópica. 
E) broncoscopia rígida com ressecção do nódulo que 

sangra por videotoracoscopia de urgência. 
 
10. Mulher de 42 anos refere que há 5 anos possui episó-

dios eventuais de escarro hemoptoico. Nos últimos 3 
anos admite 3 episódios hemoptise franca. Nega su-
dorese noturna ou emagrecimento. A paciente buscou 
atendimento hoje, pois há 24 horas está com hemop-
tise franca. Foi admitida no hospital com palidez de 
pele e mucosas. Em seu histórico refere tratamento 
adequado prévio para tuberculose pulmonar há 15 
anos. Sua radiografia de tórax e tomografia de tórax 
realizadas em sua chegada ao hospital mostravam 
cavidade pulmonar medindo 70 mm no seu maior di-
âmetro, com parede regular de 3 mm de espessura, 
tendo na sua porção posterior condensação nodular 
medindo cerca de 35 mm, no segmento apico-
posterior do Lobo Superior Esquerdo, com áreas de 
condensação retráteis no restante do Lobo Superior 
Esquerdo. O diagnóstico e a melhor conduta diagnós-
tica e terapêutica são: 

 
A) diagnóstico: carcinoma broncogênico. Conduta: 

broncoscopia flexível, mediastinoscopia, estadia-
mento e lobectomia superior esquerda com esva-
ziamento ganglionar. 

B) diagnóstico: fístula arteriovenosa. Conduta: arteri-
ografia pulmonar e embolização arterial. 

C) diagnóstico: micetoma intracavitário. Conduta: 
broncoscopia flexível e lobectomia superior  
esquerda. 

D) diagnóstico: tuberculose pulmonar. Conduta: 
broncoscopia flexível e tratamento específico. 

E) diagnóstico: paracoccidioidomicose (blastomicose 
Sul-americana). Conduta: broncoscopia flexível 

 
11. Mulher de com 45 anos, tabagista de 20 cigarros/dia, 

procura atendimento médico por tosse seca há 2 me-
ses. Nenhuma comorbidade. Paciente faz exame clí-
nico e ginecológico anualmente.  Radiografia do Tórax 
mostra nódulo medindo 20 mm de diâmetro no lobo 
inferior esquerdo, restante dos pulmões sem altera-
ções. Tomografia Computadorizada do Tórax mostra 
nódulo sem calcificações com 20 mm de diâmetro, 
com aumento de 15 unidades Hounsfields após con-
traste. Não tem acesso ao PET CT. Restante do pul-
mão sem lesões na tomografia. Mediastino livre.  
 
A conduta CORRETA é: 

 
A) controle radiológico em 3 meses. 
B) punção biópsia pulmonar percutânea.  
C) controle tomográfico em 6 meses. 
D) controle tomográfico em 1 ano. 
E) tratamento de prova para tuberculose. 

 
12. Mulher com 42 anos, brasileira, residente em área 

rural, tabagista de 20 cigarros/dia, procura atendimen-

to médico queixando-se de tosse seca há 3 meses. 
Nega comorbidades e realiza checkup anual. Radio-
grafia do Tórax mostra nódulo pulmonar medindo 20 
mm de diâmetro no lobo inferior esquerdo, no seg-
mento apical a 20 mm da pleura visceral e restante 
dos pulmões sem alterações. Tomografia Computado-
rizada do Tórax mostra nódulo sem calcificações com 
20 mm de diâmetro, com aumento de 15 unidades 
Hounsfields após contraste.  Teve acesso ao PET-CT 
que foi positivo . Restante do Pulmão sem lesões e 
mediastino é livre. 

 
Sabendo que a sensibilidade do método (PET-CT) é 
alta (94%), porém com especificidade baixa (83%), a 
conduta apropriada seria: 

 
A) punção biópsia pulmonar percutânea. 
B) controle radiológico em 3 meses. 
C) controle tomográfico em 1 ano. 
D) ressecção cirúrgica por videotoracoscopia + pato-

logista na sala + congelação e lobectomia videoto-
racoscópica se positivo para malignidade. 

E) ressecção cirúrgica por toracotomia. 
 
13. Em relação à sequestração pulmonar (intralobar e 

extralobar), podemos afirmar que: 
 

A) a sequestração pulmonar intralobar recebe supri-
mento sanguíneo da artéria pulmonar. 

B) a sequestração pulmonar extralobar recebe su-
primento sanguíneo da veia pulmonar. 

C) a sequestração pulmonar intralobar tem comuni-
cação com brônquios mais “próximos”. 

D) a sequestração pulmonar extralobar tem comuni-
cação com brônquios dos lobos inferiores.  

E) ambas recebem suprimento sanguíneo de fonte 
arterial sistêmica. 

 
14. Homem com 25 anos de idade, apresentou, aos 7 

anos de idade, crise de sufocação sem causa aparen-
te.  Aos 8 anos, iniciou quadros de infecção broncopu-
lmonar de repetição, tendo 3 episódios confirmados 
de “pneumonia” no mesmo local todo ano tem gripe e 
o médico pediatra assistente relata que tem uma “ci-
catriz no pulmão direito” comprovada em tomografia 
computadorizada do tórax.  Admite tosse com secre-
ção purulenta fluida todo inverno, acompanhada even-
tualmente de febre. Tomografia computadorizada do 
tórax atual mostra condensação retrátil com áreas hi-
pertransparentes de permeio no lobo médio do pul-
mão direito. Podemos deduzir que o diagnóstico e a 
melhor conduta seriam: 

 
A) diagnóstico: bronquiectasias do lobo médio con-

gênitas. Conduta: lobectomia média. 
B) diagnóstico: bronquiectasias do lobo médio provo-

cadas por corpo estranho. Conduta: broncoscopia 
flexível e lobectomia média após tratamento clíni-
co intensivo para reduzir o risco de infecção local. 

C) diagnóstico: bronquiectasias do lobo médio provo-
cadas por corpo estranho. Conduta: broncoscopia 
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flexível e observar porque pode haver regressão 
das lesões e não haver necessidade de cirurgia. 

D) diagnóstico: bronquiectasias do lobo médio. Con-
duta: tratar clinicamente com antibiótico, fisiotera-
pia e buscar forma para “aumento da imunidade”. 

E) diagnóstico: bronquiectasias do lobo médio idiopá-
tica. Conduta: lobectomia média imediata. 

 
15. Em relação ao pectus excavatum ou “peito de sapatei-

ro”, podemos afirmar que: 
 

A) todos os seus portadores apresentam sintomas 
graves de dispneia, palpitações, dor torácica des-
de a infância, aumentando na adolescência. 

B) 90% dos pacientes com pectus excavatum, inde-
pendentemente da idade, apresentam severo dis-
túrbio respiratório obstrutivo. 

C) embora seja admitido que o crescimento exagera-
do das cartilagens costais o cause, sua etiologia 
permanece desconhecida. 

D) todos os pacientes adolescentes com pectus ex-
cavatum apresentam graves alterações no eletro-
cardiograma e no ecocardiograma. 

E) a correção do pectus excavatum usando a técnica 
minimamente invasiva (Cirurgia de Nuss) ou a 
técnica aberta (Ravitch, Welch etc.) tem índices 
de complicações desprezíveis, justificando a indi-
cação para todos os seus portadores, indepen-
dentemente de sintomas, grau da deformidade e 
idade. 

 
16. Em relação ao pectus carinatum ou “peito de pombo”, 

podemos afirmar que: 
 

A) é mais frequente nos pacientes do sexo masculino 
e a queixa principal é simplesmente a presença 
da deformidade e a preocupação “estética”. 

B) todos os seus portadores apresentam sintomas 
progressivos de dispneia, palpitações e dor toráci-
ca desde a infância. 

C) é causado pelo aumento da pressão intratorácica 
desde a infância, o que justifica o crescimento 
maior da deformidade na adolescência. 

D) todos os pacientes adolescentes com pectus cari-
natum apresentam graves alterações no eletro-
cardiograma e no ecocardiograma. 

E) a correção do pectus carinatum usando a técnica 
minimamente invasiva (Cirurgia de Nuss) ou a 
técnica aberta (Ravitch, Welch etc.) tem índices 
de complicações desprezíveis, justificando a indi-
cação para todos os seus portadores, indepen-
dentemente de sintomas, grau da deformidade e 
idade. 

 
17. Em relação aos defeitos esternais, podemos afirmar 

que: 
 

A) as fendas esternais são sempre associadas com 
defeitos cardíacos. 

B) na ectopia cordis toracoabdominal ou pentalogia 
de Cantrell não há defeitos associados do coração 

e sim hérnia abdominal, onfalocele e pericárdio 
exuberante. 

C) as fendas esternais devem sempre ser corrigidas 
na adolescência. 

D) a correção com sucesso da ectopia cordis torácica 
é pouco frequente, principalmente pelos defeitos 
associados e a dificuldade de “cobertura” do cora-
ção e “fechamento da parede torácica” por tecidos 
adjacentes, distantes ou sintéticos.  

E) na síndrome de Jeune (distrofia torácica asfixian-
te) há uma falha das cartilagens torácicas fazendo 
com que o “arcabouço torácico” fique flácido, 
afundando durante a inspiração. 

 
18. Em relação ao diagnóstico e tratamento dos tumores 

da parede torácica, podemos afirmar que: 
 

A) a ressonância magnética não permite avaliar, 
adequadamente, a extensão para tecidos moles, 
vasos sanguíneos, e canal medular. 

B) a biópsia com agulha é dispensada porque ofere-
ce poucas informações, mesmo nos tumores de 
partes moles, devendo sempre ser feita a biópsia 
excisional. 

C) no sarcoma de Ewing, em todos os casos, a prin-
cipal abordagem é a cirúrgica. 

D) no condrossarcoma a ressecção regrada oferece 
o mesmo resultado que a excisão ampla, não se 
justificando, portanto, expor o paciente a uma ci-
rurgia de maior porte. 

E) a tomografia axial computadorizada é o exame 
que, isoladamente, dá mais informações a respei-
to da localização e características dos tumores da 
parede torácica de modo a permitir uma melhor 
estratégia de tratamento. 

 
19. Homem de 21 anos, tabagista, procura atendimento 

médico, pois há 2 meses, durante jogo de futebol, te-
ve dor no hemitórax direito, de início súbito e ventilató-
rio dependente. Foi levado ao pronto-socorro onde 
tomou analgésico e fez radiografia do tórax, a qual foi 
normal (sic).  A dor melhorou com a medicação e o 
paciente foi dispensado com analgésico por via oral. 
Hoje retorna com dor de início súbito, ventilatório de-
pendente, intensa e dispneia. Radiografia do tórax 
mostrou pneumotórax apical. O paciente está estável 
e nega antecedentes de doenças. 

 
Qual a conduta CORRETA? 

 
A) Solicitar tomografia axial computadorizada do tó-

rax a nível ambulatorial e alta hospitalar com re-
comendação de repouso absoluto por 15 dias e 
explicado ao paciente que o pneumotórax será 
reabsorvido 2,5% ao dia. 

B) Solicitar tomografia axial computadorizada do tó-
rax e submeter o paciente (após ampla explana-
ção sobre o assunto) a videotoracoscopia + res-
secção de Blebs (se houver) + pleurodese no 
mesmo internamento. 

C) Drenagem torácica (toracostomia com drenagem 
fechada). 
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D) Aspiração com seringa e agulha. 
E) Toracotomia exploradora. 

 
20. Em relação ao diagnóstico e tratamento das hérnias 

congênitas do diafragma, podemos afirmar que: 
 

A) a hérnia de Morgani deve ser sempre operada de 
emergência logo ao nascimento, para se evitar 
complicações futuras. 

B) a hérnia de Morgani é sempre à esquerda, motivo 
pelo qual a presença do estômago dentro da hér-
nia indica a cirurgia de emergência. 

C) a hérnia de Bochdaleck ou hérnia diafragmática 
congênita posterolateral é sempre á esquerda. 

D) na hérnia de Bochdaleck ou hérnia diafragmática 
congênita posterolateral e na hérnia de Morgani 
assintomáticas não deve ser indicada a cirurgia. 

E) na hérnia de Bochdaleck ou hérnia diafragmática 
congênita posterolateral, o prognóstico em relação 
à sobrevida melhora com o diagnóstico ecográfico 
pré-natal uma vez que permite que se faça o tra-
tamento adequado desde o parto. Não devendo 
ser considerada, necessariamente uma cirurgia de 
emergência, o paciente deve ser encaminhado 
para a UTI e operado após preparo pré-operatório 
adequado. 

 
21. Homem de 21 anos, tabagista, sem antecedentes de 

doenças prévias, refere que há 2 meses, durante jogo 
de vôlei, teve dor no hemitórax direito, súbita e ventila-
tório dependente. Foi levado ao pronto atendimento 
de seu convênio, onde recebeu analgésicos e realizou 
radiografia do tórax, a qual foi normal (sic).  A dor me-
lhorou e o paciente foi dispensado com analgésicos e 
anti-inflamatórios por via oral. Hoje retornou ao pronto 
atendimento referindo dor de início súbito, ventilatório 
dependente, intensa, associada à dispneia intensa, 
cianose e sudorese. Ao exame físico apresenta taqui-
cardia, pressão arterial de 90x60mmHg, cianose, ju-
gulares engurgitadas e timpanismo no hemitórax direi-
to com abolição do murmúrio vesicular  neste hemitó-
rax. Há presença de pulso paradoxal e desvio do 
ictus para a esquerda.  
 
Qual o diagnóstico e conduta imediata CORRETA? 

 
A) Diagnóstico: tamponamento cardíaco. Conduta: 

pericardiocentese. 
B) Diagnóstico: pneumotorax hipertensivo. Conduta: 

toracotomia de emergência. 
C) Diagnóstico: tamponamento cardíaco. Conduta: 

toracotomia anterolateral esquerda. 
D) Diagnóstico: pneumotórax hipertensivo. Conduta: 

punção com Abocath calibroso, no segundo espa-
ço intercostal direito, na linha hemiclavicular direi-
ta.  Ligar o Abocath ao sistema em selo d’água, 
dedo de luva ou válvula de Heimlich – drenagem 
torácica (toracostomia com drenagem fechada). 

E) Diagnóstico: pneumotorax hipertensivo. Conduta: 
toracotomia exploradora. 

 

22. Em relação ao pneumotórax espontâneo, podemos 
afirmar: 

 
A) escafandristas, mergulhadores, aviadores, mora-

dores em áreas remotas devem submetidos à to-
racostomia com drenagem fechada, esperar ex-
pansão pulmonar, retirar o dreno de tórax e 
aguardar a evolução. 

B) escafandristas, mergulhadores, aviadores, mora-
dores em áreas remotas devem ter tratamento ci-
rúrgico definitivo (videotoracoscopia + pleurodese 
+ ressecção de Blebs) já no primeiro episódio. 

C) o pneumotórax catamenial deve ter tratamento 
conservador (com ginecologista) sempre, pois ra-
ramente recidiva. 

D) a ressecção de Blebs por toracotomia (deve ser a 
conduta de rotina mesmo tendo à disposição 
grampeadores endoscópicos) é superior à ressec-
ção de Blebs por videotoracoscopia. 

E) como se trata de doença benigna, a drenagem tu-
bular deve ser feita no segundo espaço intercos-
tal, na linha hemiclavicular, porque neste local a 
camada muscular é mais fina. 

 
23. Em relação ao derrame pleural, podemos afirmar: 
 

A) embolia pulmonar, tuberculose, pancreatite agu-
da, artrite reumatoide são exemplos de derrames 
pleurais transudativos (transudatos). 

B) o derrame pleural na sarcoidose é frequente e é 
caracteristicamente um transudato. 

C) o derrame pleural na Síndrome de Meigs indica 
doença avançada e é tratado clinicamente, sendo 
caracteristicamente um transudato. 

D) o derrame pleural na invasão pleural por carcino-
ma broncogênico é sempre transudativo. 

E) cirrose hepática, Síndrome Nefrótica, obstrução 
da veia cava superior, urinotórax e hipotireoidismo 
são exemplos de derrames pleurais transudativos 
(transudatos). 

 
24. Em relação ao empiema pós ressecção pulmonar, 

podemos afirmar: 
 

A) expectoração de secreção serossanguinolenta e 
alteração do nível hidroaéreo evidenciada na radi-
ografia do tórax sugerem empiema pleural pós 
pneumectomia. 

B) o empiema pós pneumectomia tem evolução mais 
favorável que após lobectomia. 

C) à medida que se impõe após o diagnóstico de 
empiema pleural pós pneumectomia é toracotomia 
imediata. 

D) é infrequente a associação de fístula broncopleu-
ral com empiema pleural pós pneumectomia. 

E) a associação de fístula broncopleural com empi-
ema pleural pós pneumectomia não muda o seu 
tratamento nem o prognóstico. 

 
25. Paciente masculino, 23 anos, há 60 dias, após se 

envolver em briga de bar na qual sofreu ferida torácica 
direita por “faca de cozinha”, foi atendido em uma ci-
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dade do interior do Paraná e teve o diagnóstico de 
hemotórax direito, tendo sido submetido à drenagem 
torácica. Teve evolução satisfatória e o dreno foi reti-
rado no 5º dia pós operatório. O paciente teve evolu-
ção boa, porém persistiu com pouca dor. Não retornou 
para controle. Foi ao médico na cidade vizinha que 
solicitou radiografia do tórax, a qual evidenciou vela-
mento de todo o hemitórax direito, retração dos espa-
ços intercostais, mediastino discretamente desviado 
para a direita. Tomografia computadorizada do tórax: 
velamento de todo o hemitórax direito, retração dos 
espaços intercostais, mediastino discretamente desvi-
ado para a direita e presença de “condensação pleu-
ral” em toda a circunferência do hemitórax direito, po-
rém com pouco líquido.  
 
A conduta CORRETA para tratamento definitivo seria: 

 
A) decorticação pulmonar por videotoracoscopia. 
B) drenagem pleural aberta, pois se trata de “doença 

pleural crônica”. 
C) decorticação pulmonar por cirurgia aberta, isto é, 

toracotomia. 
D) toracoplastia tipo Schede. 
E) tentar novamente a toracostomia com drenagem 

fechada. 
 
26. Em relação à toracoplastia, podemos afirmar: 
 

A) sendo uma cirurgia arcaica, não tem indicação 
nos dias de hoje da cirurgia torácica moderna. 

B) a toracoplastia só é efetuada, nos dias de hoje, 
para tratamento do empiema pleural crônico com 
fístula broncopleural pós lobectomia quando a 
pleura parietal já estiver adequadamente espes-
sada. 

C) a toracoplastia está indicada nas cavernas tuber-
culosas dos lobos inferiores quando elas possuem 
mais de 8 cm de diâmetro e paredes espessas. 

D) a toracoplastia está indicada no tratamento do 
empiema pleural pós pneumectomia com fístula 
broncopleural como tratamento único. 

E) a toracoplastia pode estar indicada nas cavernas 
tuberculosas dos lobos superiores quando elas 
possuem menos de 5 cm de diâmetro e paredes 
finas. 

 
27. Em relação à rotura traumática do diafragma, pode-

mos afirmar: 
 

A) o diafragma direito é mais frequentemente lesado 
que o esquerdo como demonstram as séries pu-
blicadas na literatura. 

B) quando diagnóstico é feito tardiamente, a rotura 
do diafragma direito é comumente reparada por 
toracotomia direita. 

C) a herniação do fígado no hemitórax esquerdo é 
diagnosticada pela condensação homogênea veri-
ficada nas radiografias do tórax em incidências 
póstero-anterior e perfil após trauma de alta ener-
gia. 

D) a utilização de telas de material sintético é fre-
quente na fase aguda da lesão diafragmática. 

E) é infrequente a falha do diagnóstico das lesões 
traumáticas do diafragma. 

 
28. Paciente feminina, 24 anos, sadia até então e sem 

antecedentes mórbidos. Refere episódio de inconsci-
ência e hemiparesia esquerda. Investigação com to-
mografia craniana demonstrou acidente vascular ce-
rebral isquêmico (AVC) à direita. Radiografia do tórax 
mostrou nódulo/massa medindo 35-40 mm na porção 
“central do lobo inferior direito” com contornos discre-
tamente irregulares. Diagnóstico e conduta adequada 
seriam: 

 
A) diagnóstico: lesão maligna pulmonar (tumor raro) 

com micrometástases cerebrais.   Conduta: bron-
cofibroscopia e quimioterapia de acordo com tipo 
histológico. 

B) diagnóstico: fístula arteriovenosa pulmonar com 
embolo causando AVC isquêmico. Conduta: angi-
otomografia torácica seguida por arteriografia 
pulmonar com embolização da fístula arterioveno-
sa pulmonar.   

C) diagnóstico: lesão maligna pulmonar (tumor raro) 
com AVC isquêmico por espasmo de ramo da ar-
téria carótida interna direita devido à liberação de 
substância vasoativa liberada pelo tumor. Condu-
ta: lobectomia inferior direita. 

D) diagnóstico: lesão pulmonar não maligna secreto-
ra de substância vasoativa com AVC isquêmico 
por espasmo de ramo da artéria carótida interna 
direita. Conduta: broncofibroscopia e lobectomia 
inferior direita. 

E) diagnóstico: fístula arteriovenosa pulmonar com 
embolo causando AVC isquêmico. Conduta: angi-
otomografia torácica e lobectomia inferior direita. 

 
29. Em relação às “blebs” e “bullas” dos pulmões, pode-

mos afirmar que: 
 

A) todas as “bullas” e “blebs” devem ser ressecadas 
preventivamente, independentemente de sintoma-
tologia. 

B) como as “blebs” são sempre pequenas, o pneu-
motórax causado por elas não precisa de drena-
gem torácica. 

C) a dispneia causada pela doença bolhosa e enfi-
sema subjacente melhoram progressivamente 
após a sua ressecção e os bons resultados são 
definitivos. 

D) as “blebs” ou “bullas” que apresentem hemoptise, 
perfuração e dispneia “causada pela sua dimen-
são ou compressão” devem ser submetidas a tra-
tamento cirúrgico definitivo.    

E) a cirurgia aberta (toracotomia) é preferível à res-
secção de bolhas por videotoracoscopia, pois 
aquela permite a retirar todas as “bolhas”. 

 
30. Paciente de 14 anos refere que aos 7 anos teve 

pneumonia no “pulmão direito”. Desde então tem uma 
a duas pneumonias por ano. Nestes episódios apre-
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senta febre e escarro purulento em grande quantida-
de, sendo sempre tratado com antibióticos.  Os médi-
cos assistentes justificam que suas pneumonias ocor-
rem devido à “imunidade baixa” e que a conduta cor-
reta seria apenas o tratamento antibiótico e buscar por 
formas de “aumento da imunidade”. Seu exame de 
HIV é negativo. Suas radiografias de tórax mostravam 
condensação para-cardíaca direita com “sinal da si-
lhueta”. Tomografia de tórax atual mostrou redução de 
volume do lobo médio com dilatações brônquicas sa-
culares e fusiformes.  Assinale a alternativa que apre-
senta o diagnóstico e a conduta adequada. 

 
A) Trata-se da Síndrome do Lobo Médio. Conduta: 

broncofibroscopia. Se esta evidenciar brônquios 
segmentares com parede preservada, procede-se 
à toalete brônquica e lobectomia média após tra-
tamento adequado com antibiótico. 

B) Trata-se da Síndrome do Lobo Médio. Conduta: 
broncofibroscopia. Se esta evidenciar corpo es-
tranho, o mesmo necessita ser retirado e deve-se 
proceder à toalete brônquica e considerar como 
tratamento concluído após tratamento adequado 
com antibiótico. Não há indicação para lobecto-
mia. 

C) Trata-se da Síndrome do Lobo Médio. Conduta: 
broncofibroscopia. Se esta evidenciar estenose do 
brônquio do lobo médio, procede-se à dilatação 
brônquica, toalete brônquica e planejam-se nova 
broncoscopia e novas dilatações se houver recidi-
va da estenose. 

D) Trata-se de neoplasia maligna de lobo médio. 
Conduta: lobectomia média. 

E) Trata-se da Síndrome do Lobo Médio. Conduta: 
broncofibroscopia. Se esta evidenciar brônquios 
sem estenose, corpo estranho ou tumor endo-
brônquico, deve-se proceder com toalete brônqui-
ca e observar a evolução. 

 
31. Em relação aos tumores carcinoides, pode-se afirmar 

CORRETAMENTE que: 
 

A) os carcinoides clássicos são tumores periféricos e 
descobertos em radiografia de tórax realizadas 
por outro motivo. 

B) ressecção endobrônquica é o método terapêutico 
de escolha eficaz e com baixíssimo índice de re-
cidiva. 

C) as metástases dos carcinoides clássicos a distân-
cia são muito frequentes. 

D) o carcinoma de pequenas células difere dos ou-
tros tumores carcinoides por ser mais benigno, 
com invasão local e ganglionar discreta.   

E) os carcinoides clássicos crescem como massa in-
traluminal e consequentemente causam tosse, si-
bilos, pneumonias e atelectasia. 

 
32. A pericardite constritiva é uma doença grave com alta 

mortalidade e diagnóstico difícil. Sobre essa doença, é 
CORRETO afirmar: 

 

A) a pericardite constritiva e a cardiomiopatia restriti-
va tem o mesmo tipo de tratamento, isso é, a peri-
cardiectomia, tendo este tratamento bons resulta-
dos.   

B) a pericardiectomia é sempre um procedimento 
seguro, fácil e com mortalidade baixa (1%). 

C) a pericardite constritiva pode ser causada por ne-
oplasia, tuberculose, radioterapia do mediastino, 
cirurgia do mediastino ou coração, trauma, uremia 
ou colagenose. A alteração fisiológica básica é a 
falha do enchimento cardíaco na diástole. 

D) uma vez que é preciso liberar todo o pericárdio e 
preservar os dois nervos frênicos, a toracotomia 
anterior esquerda é a preferida pelos cirurgiões. 

E) os sinais e sintomas da pericardite constritiva são 
facilmente diferenciados dos causados pela insu-
ficiência cardíaca direita de outras causas. 

 
33. Em relação à segmentação pulmonar, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) o lobo inferior direito possui 4 segmentos: superi-
or, basal anteromedial, basal lateral e basal poste-
rior. 

B) o lobo inferior direito possui 5 segmentos: superi-
or, basal medial, basal lateral, basal anterior e ba-
sal posterior. 

C) o lobo superior direito possui 4 segmentos: ápico 
posterior, anterior, lingular superior e lingular infe-
rior. 

D) o pulmão direito apresenta 3 lobos e 8 segmentos. 
E) o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos e 10 seg-

mentos. 
 
34. Em relação às complicações infecciosas pós-cirurgias 

torácicas, podemos afirmar que: 
 

A) embora a mediastinite pós esternotomia seja gra-
ve, não há relatos de casos de dano ao coração e 
aorta com hemorragia grave com risco de vida. 

B) a termografia, mesmo quando facilmente disponí-
vel, não ajuda no diagnóstico e controle do trata-
mento da mediastinite pós esternotomia. 

C) na esternomediastinite tipo I, na qual há apenas 
drenagem de material serossanguinolento poucos 
dias após a esternotomia, deve-se fazer amplo 
debridamento do esterno para evitar que a medi-
astinite progrida. 

D) o retalho de omento não tem utilidade no trata-
mento da esternomediastinite e da hemorragia 
pós esternomedistinite, devendo ser evitado pelo 
longo tempo necessário para a sua realização. 

E) no pós-operatório de esternotomia, um estado in-
feccioso deve ser considerado como mediastinite 
pós-esternotomia até prova em contrário. A tomo-
grafia do tórax com reação periostal, gás retroes-
ternal, perda da integridade dos tecidos moles re-
troesternais, enfisema pré-esternal e edema de 
tecidos moles, abscesso retroesternal, líquido 
pleural e pericárdico ajudam a completar o diag-
nóstico de mediastinite pós esternotomia. 
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35. Síndrome pós-pneumectomia é uma complicação 

grave porque: 
 

A) o desvio do coração e estruturas para o lado con-
tralateral faz com que haja elevado índice de 
pneumotórax no hemitórax contralateral que, em-
bora possa ser de pequeno volume, pela ausência 
de um pulmão, a insuficiência respiratória aguda 
resultante será grave. 

B) o tratamento da síndrome pós-pneumectomia 
consiste em reposicionar o mediastino através de 
“ancoramento das estruturas mediastinais” ao es-
terno e coluna para manter o mediastino numa 
posição central. 

C) a síndrome pós-pneumectomia ocorre mais fre-
quentemente após pneumectomia esquerda. 

D) o alargamento e a compressão da traqueia distal 
e do brônquio principal pela artéria pulmonar e 
aorta ou corpo vertebral causam obstrução tra-
queobrônquica, traqueobroncomalácia e bron-
quiectasia pós-obstrução. 

E) a Síndrome pós pneumectomia é a insuficiência 
cardíaca direita ocasionada pelo grande aumento 
da pressão média na artéria pulmonar porque to-
do o sangue do corpo passará a “circular só por 
uma artéria pulmonar”. 

 
36. Em relação ao estadiamento TNM para as Neoplasias 

Malignas Pulmonares (7ª edição), pode-se afirmar 
CORRETAMENTE que: 

 
A) nesta classificação o tumor T1 é um tumor igual 

ou menor que 3 cm, circundado por pulmão ou 
pleura visceral.  É dividido em T1a (tumor igual ou 
menor a 2 cm) e T1b (tumor maior que 2 cm e 
menor ou igual a 3 cm). 

B) nesta classificação o N representa: Nx (metástase 
ganglionar escondida), N0 (ausência de metásta-
ses ganglionares), N1 (metástases ganglionares 
hilares ipsilaterais e subcarinais) e N2 (metásta-
ses ganglionares contralaterais). 

C) nesta classificação o M representa: M0 (sem me-
tástases a distância), M1a (metástases a distân-
cia), M1b (metástase pleurais, pericárdicas e tu-
mor em outro lobo). 

D) nesta classificação o tumor T3: é um tumor entre 
3 e 5 cm, sem invasão de mediastino, parede to-
rácica ou nervo frênico. 

E) Nesta classificação o N2 representa a presença 
de metástases bilaterais, supraclaviculares. 

 
37. Na Síndrome do Desfiladeiro Torácico, 
 

A) a compressão venosa pode causar dor, Fenôme-
no de Raynaud, parestesia e paralisia do membro 
acometido. 

B) a compressão nervosa (plexo braquial) pode cau-
sar Fenômeno de Raynaud e Síndrome de Paget- 
Schroetter. 

C) a compressão da artéria subclávia pode causar 
diminuição do pulso, claudicação, trombose, dor, 
alteração da cor, alteração da temperatura, is-

quemia e alterações tróficas do membro superior 
comprometido. 

D) a compressão do sistema nervoso simpático pode 
causar edema do membro e Síndrome de Paget-
Schroetter 

E) a compressão intramedular pode causar hemipa-
resia. 

 
38. Sobre o diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro  

Torácico, é CORRETO afirmar: 
 

A) o diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro Toráci-
co só é feito quando há costela cervical. 

B) o diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro Toráci-
co só é feito após a ressonância magnética do 
membro superior. 

C) o diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro Toráci-
co só é feito quando a eletromiografia 
demonstra inequivocamente a Síndrome do Desfi-
ladeiro Torácico. 

D) o diagnóstico é feito por exclusão de outras doen-
ças que acometem a coluna e o membro superior, 
bem como por uma história clínica cuidadosa, 
exame físico e manobras semiológicas adequadas 
que auxiliem no diagnóstico (Adson, Halsted, 
Wright e Roo’s) e da análise criteriosa de exames 
complementares. 

E) o diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro Toráci-
co só é feito quando a ultrassonografia arterial e 
venosa demonstra inequivocamente a Síndrome 
do Desfiladeiro Torácico. 

 
39. Em relação a malformações pulmonares, é  

CORRETO afirmar: 
 

A) na aplasia pulmonar, há presença de vasos pul-
monares e ausência de brônquios. 

B) na agenesia pulmonar, observa-se a ausência 
completa de parênquima pulmonar, vasos e brôn-
quios. 

C) na agenesia pulmonar, a radiografia mostra medi-
astino centrado com pulmão existente de tamanho 
convencional ocupando o local esperado para um 
paciente normal. 

D) na hipoplasia pulmonar, é desnecessária a inves-
tigação com angiotomografia e broncoscopia por-
que as alterações encontradas na radiografia do 
tórax são suficientes para o diagnóstico correto. 

E) a hipoplasia pulmonar é tratada com técnicas ci-
rúrgicas que permitem a “ampliação da luz dos 
vasos e brônquios”. 

 
40. São indicações e requisitos para cirurgia de ressecção 

na tuberculose multirresistente: 
 

A) doença do lobo superior (cavidade única com 6 
cm. de diâmetro) em paciente virgem de tratamen-
to. 

B) é absolutamente necessário que o escarro seja 
negativo para BAAR. 

C) lesão cavitária com falência medicamentosa com-
provada ou recaída após tratamento correto. 
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D) doença bilateral e escarro negativo. 
E) paciente com grande cavidade pulmonar na fase 

aguda para que a “caverna não aumente”. 
 
41. Em relação à cirurgia dos residuais sintomáticos da 

tuberculose pulmonar, podemos afirmar: 
 

A) são indicações para o tratamento cirúrgico das 
sequelas sintomáticas de tuberculose pulmonar: 
bronquiectasias, empiema pleural, cavidades pul-
monares saneadas, fibroatelectasia, estenose 
brônquica e pulmão destruído. 

B) sempre se deve fazer a segmentectomia (para 
preservar parênquima pulmonar) ao invés da lo-
bectomia mesmo que a sequela não seja comple-
tamente localizada a um segmento dentro do lobo 
a ser ressecado. 

C) apesar de ser uma doença crônica, a cirurgia da 
sequela sintomática tende a ser mais fácil que ou-
tras cirurgias pulmonares. 

D) no caso de pulmão destruído por tuberculose, a 
“ressecção deve ser sempre intrapleural” para evi-
tar sangramento abundante.  

E) por se tratar de processo inflamatório, para evitar 
deiscência do coto brônquico, deve-se deixar o 
coto brônquico o mais longo possível. Na pneu-
mectomia esquerda, coto com dois centímetros é 
o ideal. Na pneumectomia direita, o coto deve es-
tar o mais distante possível da carina. 

 
42. A hemoptise maciça é quando o paciente expectora 

400 mL de sangue/24 horas ou hemoptise em pacien-
te com má função pulmonar, portanto: 

 
A) durante a hemoptise maciça, coloca-se o paciente 

no leito ou maca com a cabeça em nível superior 
ao do tórax e deitado com o pulmão doente volta-
do para cima. 

B) durante a hemoptise maciça, usa-se primeiro o 
broncoscópio flexível para localizar a origem do 
sangramento com maior rapidez. 

C) a intubação seletiva com sonda de duplo lúmen 
deve ter preferência em relação à sonda de intu-
bação comum para manejo da hemoptise maciça. 

D) por ser mais rápido, deve-se optar inicialmente 
por cirurgia de ressecção no caso de hemoptise 
maciça por cavidades tuberculosas. 

E) durante a hemoptise maciça deve-se sempre usar 
o broncoscópio rígido, pois este permite medidas 
terapêuticas mais rápidas, bem como a ventilação 
pulmonar através da intubação seletiva à direita e 
à esquerda conforme a necessidade de ventilação 
ou aspiração ou mesmo bloqueio brônquico. 

 
43. Sobre a cirurgia de ressecção de metástases pulmo-

nares, é CORRETO afirmar: 
 

A) a maior parte dos portadores de metástases pul-
monares é submetida a cirurgias de ressecção. 

B) na cirurgia de ressecção de metástases pulmona-
res não há necessidade de o tumor primário estar 
controlado ou ser controlável. 

C) o uso da esternotomia mediana ou mesmo a tora-
cotomia bilateral com secção transversa do ester-
no deve ser preferida para metástases bilaterais 
ao invés da toracotomia sequencial. 

D) a existência de metástase(s) extratorácica(s) não 
contraindica a cirurgia de ressecção de metásta-
ses pulmonares. 

E) a expectativa de vida breve não contraindica a ci-
rurgia de ressecção de metástases pulmonares. 

 
44. Em relação à simpatectomia torácica ou bloqueio sim-

pático por clipagem por videotoracoscopia, podemos 
afirmar que: 

 
A) apesar de cursar com maior índice de sudorese 

compensatória, para se obter o resultado mais 
efetivo, deve-se realizar clipagem ou simpatecto-
mia de T2 no tratamento do blushing ou rubor fa-
cial e da hiperidrose craniofacial.  Deve-se infor-
mar e discutir com o paciente a respeito. 

B) a síndrome de Claude Bernard Horner ocorre 
quando há secção do T1 (primeiro gânglio simpá-
tico torácico). 

C) a reversão da simpatectomia através do Implante 
de nervo intercostal ou sural tem obtido resultados 
perto de 90%. 

D) o suor gustatório é o gosto alterado do suor após 
a simpatectomia. 

E) praticamente não existe dor torácica após a sim-
patectomia ou bloqueio simpático por videotora-
coscopia para tratamento da hiperidrose. 

 
45. Em relação a timo, timectomia e miastenia gravis, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) apesar do baixo índice de remissão ou melhora 
acentuada, a timectomia ainda continua a ser utili-
zada no tratamento da miastenia gravis. 

B) apesar de ser desconhecido o modo de ação 
através da qual a retirada do timo beneficia os mi-
astênicos, atualmente, a timectomia é realizada 
precocemente no tratamento da miastenia gravis, 
independente da idade ou sexo, ou mesmo na 
forma ocular pura da doença no intuito de se pre-
venir a ocorrência de lesões musculares irreversí-
veis, ocasião na qual a timectomia não teria mais 
utilidade. 

C) a indicação de abordagem do timo por videotora-
coscopia tem diminuído devido ao alto número de 
complicações. 

D) não existe ligação entre timoma e miastenia  
gravis. 

E) a queda das pálpebras na forma ocular da mias-
tenia gravis tem a mesma fisiopatologia que a 
síndrome de Claude Bernard Horner por lesão ou 
invasão do gânglio estrelado. 

 
46. Em relação aos tumores do mediastino, é CORRETO 

afirmar: 
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A) os tumores linfáticos/linfomas entram no diagnós-

tico diferencial com outros tumores do mediastino 
em qualquer dos compartimentos do mediastino. 

B) os três “Ts”: timoma, teratoma e tumores de tire-
oide ocorrem no compartimento visceral ou medi-
astino médio. 

C) os tumores neurogênicos ocorrem com maior fre-
quência no mediastino anterior. 

D) os tumores de esôfago ocorrem no mediastino an-
terior. 

E) o diagnóstico diferencial entre cisto pleuropericár-
dico deve ser feito com cistos broncogênicos. 
 

47. Em relação aos tumores neurogênicos do mediastino 
posterior, é CORRETO afirmar: 

 
A) os tumores neurogênicos em ampulheta devem 

ser abordados por via posterior (medular) pelo 
neurocirurgião após o cirurgião torácico ter libera-
do o tumor intratorácico, o que possibilita-
rá/facilitará a liberação do canal medular. 

B) os neuroblastomas são os tumores menos agres-
sivos do mediastino posterior. 

C) os neurinomas devem ser ressecados porque po-
dem se malignizar. 

D) os tumores neurogênicos em ampulheta devem 
ser abordados por via posterior (medular) pelo 
neurocirurgião inicialmente e por via torácica pelo 
cirurgião torácico após a liberação do canal medu-
lar. 

E) a ressecção dos tumores neurogênicos em ampu-
lheta pode ser feita totalmente por videotoracos-
copia. 

 
48. Paciente 60 anos, masculino, previamente saudável, 

após excesso alimentar e ingestão de bebidas alcoóli-
cas, evoluiu há 12 horas com vômitos incoercíveis.  
Há 4 horas, durante um dos episódios intensos de 
vômito, apresentou dor toracoepigástrica de forte in-
tensidade que não cedeu com antieméticos. O pacien-
te buscou atendimento de emergência em pronto-
socorro. Seus dados vitais na entrada eram pressão 
arterial de 110x60mmHg e pulso de 90bpm. Observa-
va-se enfisema subcutâneo na base do pescoço, prin-
cipalmente na incisura jugular. Ao exame do abdome 
havia dor à palpação do andar superior, principalmen-
te no epigástrio. Radiografia do tórax mostrou enfise-
ma do mediastino e enfisema do pescoço. 
   
O diagnóstico e conduta CORRETA são: 

 
A) diagnóstico: síndrome de Mallory-Weiss. Conduta: 

endoscopia digestiva alta, tomografia abdominal e 
laparotomia mediana. 

B) diagnóstico: rotura da parede membranosa da 
traqueia intratorácica. Conduta: broncofibroscopia 
e toracotomia direita. 

C) diagnóstico: síndrome de Boerhave. Conduta: en-
doscopia digestiva alta, tomografia torácica e to-
racotomia esquerda. 

D) diagnóstico: rotura subpleural de Blebs com dis-
secção do interstício peribroncovascular. Conduta: 
tomografia torácica e observação. 

E) diagnóstico: rotura subpleural de Blebs com dis-
secção do interstício peribroncovascular. Conduta: 
tomografia torácica e mediastinostomia cervical. 

 
49. Homem 63 anos, tabagista, sem comorbidades, ao 

fazer avaliação para “deixar de fumar”, teve diagnósti-
co de nódulo pulmonar, de 22 mm, no exame de radi-
ografia do tórax.  Tomografia de tórax mostrou nódulo 
com 22 mm, no lobo superior direito, no segmento 
pulmonar posterior\apical, a 30 mm de distância da 
pleura visceral. Ausência de adenomegalia mediasti-
nal. A conduta adequada seria: 

 
A) controle tomográfico em 3 meses. Se este exame 

demonstrar que o nódulo cresceu ou mudou suas 
características, deve-se proceder com lobectomia 
videotoracoscópica. 

B) realização de PET CT. Se este exame demonstrar 
que o nódulo é captante e o mediastino está livre, 
deve-se proceder com videotoracoscopia com 
ressecção do nódulo e congelação. Se a congela-
ção for negativa, complementa-se com lobectomia 
videotoracoscópica. 

C) controle tomográfico em 6 meses. Se este exame 
demonstrar que o nódulo cresceu ou mudou suas 
características e o mediastino está livre, deve-se 
proceder com videotoracoscopia com ressecção 
do nódulo e congelação. Se a congelação for po-
sitiva, complementa-se com lobectomia videotora-
coscópica. 

D) realização de PET CT. Se este exame demonstrar 
que o nódulo é captante e o mediastino está livre, 
deve-se proceder com videotoracoscopia com 
ressecção do nódulo e congelação. Se a congela-
ção for positiva, complementa-se com lobectomia 
videotoracoscópica. 

E) realização de PET CT. Se este exame demonstrar 
que o nódulo é captante e o mediastino está livre, 
deve-se proceder com videotoracoscopia com 
ressecção do nódulo e congelação. Se a congela-
ção for positiva, deve-se complementar o trata-
mento com quimioterapia. 

 
50. Homem de 56 anos, tabagista de 100anos/maço, pro-

cura atendimento médico referindo que há 3 meses 
possui tosse, sendo que há 3 dias iniciou escarro he-
moptoico. Foi encontrada condensação irregular com 
55 mm no lobo inferior direito na Radiografia do Tórax.  
Tomografia de Tórax mostrou massa espiculada, me-
dindo 55 mm no Lobo Inferior Direito e adenopatias 
subcarinais com 10 mm.  O paciente foi submetido à 
broncoscopia a qual mostrou lesão vegetante no 
brônquio do lobo inferior direito, a 10 mm do brônquio 
intermediário.  Sua PET CT mostrou que a massa era 
captante e havia captação (positividade) para adeno-
patias subcarinais. A conduta adequada é: 
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A) mediastinoscopia. Se esta for positiva, procede-se 

com lobectomia + esvaziamento mediastinal após 
quimioterapia neoadjuvante. 

B) mediastinoscopia. Se esta for positiva, procede-se 
com lobectomia + esvaziamento mediastinal no 
mesmo ato operatório. Não é necessário trata-
mento quimioterápico. 

C) mediastinoscopia. Se esta for negativa, procede-
se com lobectomia + esvaziamento mediastinal 
após quimioterapia neoadjuvante. 

D) lobectomia imediata com esvaziamento mediasti-
nal. 

E) esvaziamento mediastinal após quimioterapia ne-
oadjuvante. 
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