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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21

Questão 17
Considerando as complicações pós-operatórias em Cirurgia
Torácica, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Ocorre em 30-50% das ressecções pulmonares.
B) A

complicação
pulmonar
mais
traqueobronquite com broncoespasmo.

Como firmar o diagnóstico de tumor carcinoide atípico:

A) Revisão do exame anatomopatológico.

frequente

é

B) Estudo imuno-histoquímico.
C) Pet-CT.

C) A complicação cardíaca mais frequente é arritmia
(fibrilação atrial).

D) A complicação cardíaca mais letal é infarto agudo do

D) Presença de linfonodos regionais (N1).
E) Dosagem de marcadores séricos.

miocárdio.

E) São complicações relacionadas ao ato operatório: o
empiema, a fistula bronco-pleural e a atelectasia.

Questão 22
Paciente de 65 anos, fumante de dois maços/dia por 30 anos,
apresentou em tomografia de coronárias, nódulo vidro fosco
puro periférico de 0,8 cm de diâmetro em lobo superior direito.
Não tem exames anteriores. A melhor conduta neste caso é:

Questão 18
Considerando os tumores de mediastino, assinale a
alternativa INCORRETA:

A) O cisto de duplicidade entérica localiza-se no mediastino
posterior.

B) Realizar PET-CT com medida de SUV.

B) Timomas, tumores germinativos e bócio são localizados
no mediastino anterior.

C) Teratoma é um tumor germinativo de linha media.
D) No linfoma, o papel do cirurgião é auxiliar no diagnóstico:
obter
material
de
anatomopatológico.

A) Fazer tomografia de tórax em 12 meses.

biopsia

para

o

C) Repetir a tomografia sem contraste em 3 meses.
D) Fazer tomografia com contraste em 6 meses.
E) Fazer biópsia da lesão.

exame
Questão 23

E) Os tumores neurogênicos malignos geralmente têm
origem na bainha nervosa (schwanoma e neurofibroma).

No câncer de pulmão, o tratamento cirúrgico definitivo deve
ser realizado quanto tempo após a quimioterapia
neoadjuvante?

Questão 19
São malformações passíveis de suspeita
(diagnostico pré-natal), EXCETO:

intrauterina

A) Malformação adenomatóide cística.
B) Enfisema lobar congênito.
C) Cérnia diafragmática congênita.
D) Sequestro pulmonar extralobar.
E) Hipoplasia pulmonar.
Questão 20
Considerando os timomas não carcinomas, assinale a
alternativa INCORRETA:

A) 1 semana.
B) 2 semanas.
C) 4 a 6 semanas.
D) 2 meses.
E) 3 dias.
Questão 24
Nódulo pulmonar periférico em lobo inferior direito, com
densidade de -80 Unidades Hounsfield na Tomografia
Computadorizada, sugere o diagnóstico de:

A) A miastenia gravis ocorre em 30% dos timomas.

A) Teratoma.

B) A ressecção é o tratamento de escolha, pois a ressecção

B) Cisto hidático

completa oferece a melhor sobrevida.

C) A ressecção parcial (debulking) melhora o prognóstico.
D) A classificação histológica da OMS (Organização
Mundial de Saúde) é o fator mais importante no
prognóstico.

C) Granuloma tuberculoso.
D) Hamartoma
E)

Adenocarcinoma

E) O timoma recidivante deve ser operado, sempre que
possível.
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Questão 25

Questão 28

Em relação às complicações da pneumonia adquirida na
comunidade em crianças (conforme diretrizes da Associação
Médica Brasileira), assinale a alternativa CORRETA:

Paciente vítima de atropelamento apresenta-se com dispneia
e dor torácica, você é o primeiro a avaliá-lo. Escolha o que
diagnosticar imediatamente e qual a conduta?

A) Pneumotórax e drenar.
A) O ultrassom de tórax e a tomografia computadorizada de
tórax são recomendados rotineiramente na avaliação do
derrame pleural parapneumônico.

B) A análise bioquímica do liquido pleural: ph<7,2 e glicose
< 40 mg/dL tem especificidade de 89% e
88%respectivamente, para predizer a necessidade de
drenagem pleural.

C) Não é necessário hospitalizar a criança com derrame
pleural parapneumônico, pois esta é a complicação mais
frequente da pneumonia adquirida na comunidade em
crianças.

D) As pneumatoceles devem ser puncionadas ou drenadas.
E) O abscesso pulmonar deve ser submetido a tratamento
operatório.

C) Rotura do brônquio, drenar e operar em seguida.
D) Tórax flácido e intubar.
E) Hemotórax, drenar e repor volume.
Questão 29
Quanto a doenças congênitas pulmonares, assinale a
alternativa correta:

A) A Malformação Adenomatóide Cística representa 30 a
40% das malformações pulmonares.

B) Estudos recentes comprovaram que o Sequestro
Pulmonar está relacionado com defeito no cromossomo
12.

Questão 26
Constituem indicação de tratamento
tuberculose pulmonar, EXCETO:

B) Obstrução de vias aéreas e desobstruir.

C) Os Cistos pulmonares são mais frequentes que os
operatório

em

mediastinais.

D) O pulmão tem capacidade de crescer cerca de 100
vezes após o nascimento.

A) Hemoptise maciça não controlada.

E) O Enfisema Lobar Congênito é mais prevalente na
mulher que no homem.

B) Pulmão ou lobo destruído em paciente assintomático.
C) Cavidade persistente com escarro positivo.

Questão 30

D) “Tuberculoma” periférico, onde não se conseguiu afastar

No bócio mergulhante quais das afirmações abaixo NAO É
VERDADEIRA?

o diagnóstico de carcinoma.

E) Estenose brônquica secundária a bronquite tuberculosa.

A) A maioria pode ser ressecada por via cervical.
B) O bócio não ocorre no mediastino posterior.

Questão 27
Paciente no 5º. dia pós-operatório de lobectomia inferior
esquerda por bronquiectasias, apresenta febre de 38ºC há 1
dia. Encontra-se ainda drenado devido presença de
borbulhamento importante quando tosse. A cor do liquido
pleural é turva com presença de fibrina. Na radiografia do
tórax, há presença de nível hidroaéreo e o lobo superior
ocupa apenas 60% do hemitórax.

C) A presença de calcificação na tomografia favorece o
diagnóstico de bócio.

D) A ocorrência de síndrome de compressão de Veia Cava
Superior é rara.

E) Pode ocorrer hipocalcemia no pós-operatório.
Questão 31

A conduta inicial seria:

Em relação às bronquiectasias, é INCORRETO afirmar que:

A) O principal sintoma é a tosse produtiva diária, em
A) Reoperação e limpeza da cavidade.
B) Pleurostomia.
C) Broncoscopia.
D) Colocação de segundo dreno.
E) Complementação de lobectomia superior.

especial pela manhã.

B) O diagnóstico definitivo deve ser realizado seis meses a
um ano após episódio de quadro infeccioso, pois antes
deste período pode ser reversível.

C) O método diagnóstico de escolha é a tomografia
computadorizada.

D) Dois terços são causados por infecção pulmonar.
E) O tratamento operatório deve ser indicado, pois a
morbidade é semelhante à ressecção por câncer.
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Questão 32

Questão 36

Paciente com 35 anos apresenta tosse há três meses,
procura médico que realiza uma radiografia que mostra
derrame pleural à esquerda e opta por realizar punção pleural
no Pronto Socorro. Retirou 100 mL de líquido amarelo citrino
e não realizou análises laboratoriais. Na radiografia de tórax
realizada após a punção o derrame estava mantido, sem
qualquer outra intercorrência. O paciente foi encaminhado ao
especialista. Qual a conduta a ser seguida pelo especialista?

No câncer de pulmão, a mediastinoscopia é indicada mesmo
com PET-CT negativo, EXCETO em:

A) Tratamento de prova para tuberculose
B) Nova punção pleural com esvaziamento do derrame.
C) Punção biópsia pleural com agulha de COPE.
D) Videotoracoscopia para diagnóstico e definição do
tratamento.

E) Antibioticoterapia e retorno em 7 dias.

A) Tumor de Pancoast.
B) Tumor vidro fosco puro.
C) Tumor central.
D) Tumor T4.
E) Tumor T3.
Questão 37
Qual descritor não foi alterado na oitava edição do
estadiamento TNM:

Questão 33
Criança vítima de ferimento por arma de fogo (bala perdida)
com oito anos de idade, eutrófico, apresentou saída imediata
de 600 ml de sangue após drenagem torácica unilateral. Das
opções abaixo qual a mais adequada?

A) T1
B) T2
C) N1

A) Repor volume e observar débito horário no frasco.

D) T4

B) Realizar tomografia do tórax e abdome com contraste.

E) M

C) Videotoracoscopia.
D) Intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
E) Toracotomia exploradora.

Questão 38
Em que situação a Ressonância Nuclear Magnética é mais
utilizada no estadiamento do paciente com câncer de
pulmão?

Questão 34
Qual é o tratamento CORRETO para o paciente portador de
mesotelioma pleural maligno:

A) Pneumonectomia extrapleural seguida de quimio e
radioterapia adjuvantes.

B) Pleurectomia ou decorticação seguida de quimio
adjuvante.

C) Quimioterapia e radioterapia.
D) Quimioterapia hipertérmica intrapleural.
E) Imunoterapia.
Questão 35

A) Suspeita de invasão de sulco superior.
B) Necessidade de reestadiamento após quimioterapia
neoadjuvante.

C) Pesquisa de infiltração linfática peritumoral.
D) Identificar calcificação no tumor.
E) Suspeita de linfonodo mediastinal.
Questão 39
Paciente foi encaminhado para o tratamento de neoplasia
pulmonar, mas esqueceu os exames de imagem em casa. Ao
exame físico apresenta como única alteração rouquidão
persistente. Qual o sítio pulmonar mais provável do tumor:

Qual dos fatores abaixo se relaciona melhor com a sobrevida/
prognostico no timoma:

A) Classificação de Masaoka.

A) Lobo superior direito.

B) Classificação histológica da OMS (Organização Mundial

B) Lobo médio.

de Saúde).

C) Características tomográficas do timoma.
D) Imuno-histoquímica do tumor.

C) Lobo inferior esquerdo.
D) Lobo inferior direito.
E) Lobo superior esquerdo.

E) Dosagem sérica de anticorpo receptor de acetilcolina.
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Questão 40

Questão 43

Paciente com adenocarcinoma de lobo superior esquerdo
apresenta na tomografia a presença de um linfonodo
mediastinal cadeia seis com 20 mm no menor diâmetro. Qual
o método diagnóstico você escolheria para estadiar este
linfonodo?

A radiografia de tórax abaixo apresentada refere-se a
paciente no 3º dia pós-operatório de lobectomia superior
direita, apresentando temperatura de 38,5ºC e taquipneia. O
hemograma mostra leucocitose (23.000/mm) e PCR=100.

A) Videotoracoscopia.
B) Mediastinoscopia cervical.
C) Pet-CT.
D) Cintilografia com gálio.
E) Ultrassom endobrônquico (EBUS).
Questão 41
Cinco pacientes portadores de câncer de pulmão foram
internados para serem avaliados para ressecção cirúrgica,
mas há somente uma vaga disponível no centro cirúrgico e
você só tem a descrição do exame físico para decidir. Qual
deles escolheria?

A) O primeiro apresenta linfonodos endurecidos palpáveis
na região supraclavicular direita com dois cm de
comprimento.

B) O segundo apresenta edema de face e membro superior
direito.

C) O terceiro tem ptose palpebral e miose à esquerda.

Emergency Radiology, 16.pg 387.sept 2009 A causa mais provável deste quadro é:

D) o quarto apresenta rouquidão permanente.
E) O quinto tem ausência do MV, macicez em todo o
hemitórax esquerdo e desvio do ictus para a linha axilar
posterior esquerda.
Questão 42
A radiografia abaixo apresentada refere-se a paciente no
segundo mês após Pneumonectomia direita, que deu entrada
no PS com intensa dispneia, ruído respiratório e cianose.
Qual o diagnóstico mais provável?

A) Empiema pleural.
B) Pneumonia redonda.
C) Torção de lobo médio.
D) Coágulo retido .
E) Hematoma intrapulmonar .
Questão 44
Na lobectomia superior direita qual estrutura hilar pode ser
lesada durante a dissecção da veia pulmonar superior?

A) Artéria interlobar.
B) Tronco arterial anterior.
C) Veia lobar média.
D) Brônquio principal direito.
E) Brônquio intermediário.
Questão 45
Qual o melhor exame para diagnosticar um nódulo de parede
torácica com 2 cm diâmetro em um paciente sem
antecedentes oncológicos?
The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery vol 13:2, pg5285, 2013

A)
B)
C)
D)
E)

Síndrome pós pneumectomia.
Empiema com sepse.
Fístula de coto brônquico.
Enfisema no pulmão nativo.
Derrame pericárdico.
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A) Biópsia com agulha fina.
B) Biópsia excisional.
C) Biópsia incisional.
D) Ressonância magnética.
E) Pet-CT.
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Questão 46

Questão 48

Em relação aos traumas torácicos, a opção correta é:

Em relação à hemoptise, assinale a alternativa INCORRETA:

A)

Procedimentos como punção pleural, drenagem pleural
e cricotiroidiostomia devem fazer parte do arsenal de

A) Na fase aguda, o tratamento inicial é manter a via aérea
pérvia, acesso venoso e monitorização, acompanhando

técnicas de emergência de todo médico.

o paciente na realização dos exames complementares,
pelo risco de sangramento e necessidade de IOT.

B)

Pneumotórax

hipertensivo

exige

confirmação

B) A broncoscopia é procedimento diagnóstico (localizar o

radiográfica antes da punção pleural descompressiva.

sangramento) e terapêutico (bloquear o brônquio do lobo
acometido).

C)

No pneumotórax traumático, a drenagem pleural pode

C) Uma causa frequente de hemoptise é o câncer de
pulmão.

ser realizada no 2º ou no 6º espaço intercostal.

D) A mortalidade cirúrgica na fase aguda de sangramento
é de 40% e fora da fase aguda é de 5%, portanto deve-

D)

Desconforto respiratório progressivo após trauma de

se tentar o controle do sangramento por tratamento

tórax fechado sugere infecção pulmonar relacionada a

clínico, broncoscopia ou embolização.

assistência à saúde.

E) O óbito na fase aguda ocorre por hipóxia

E) Na presença de ferimento na zona perigosa de Ziedler e
choque hipovolêmico grave, deve-se realizar a punção
pericárdica

para

descompressão

de

possível

tamponamento cardíaco.

Questão 49
Considerando o fato de a drenagem pleural muitas vezes ser
realizada sob anestesia local, aponte a dose máxima de
lidocaína sem vasoconstritor que pode ser utilizada para este
procedimento, em adultos e crianças respectivamente:

Questão 47
Em relação à estenose pós intubação, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) É a etiologia mais frequente das estenoses de traqueia.
B) No adulto localiza-se na traqueia pela compressão
exercida pelo balão da cânula traqueal na parede da

A)

200 mg e 4 mg/ kg de peso.

B)

200 mg e 2 mg/ kg de peso.

C)

300 mg e 4,4 mg/ kg de peso.

D)

400 mg e 5 mg/ kg de peso.

E)

500 mg e 5 mg/ kg de peso.

traqueia.

C) Na criança, ocorre na região subglotica, pois este é o
ponto mais estreito da via aérea.

Dentre as malformações abaixo relacionadas, aponte a mais
prevalente em crianças:

D) Taquipneia, tiragem supraesternal e ruído traqueal
aparecem assim que se estabelece a diminuição do
calibre da via aérea (a partir de 80% do calibre original).

E) A

laringotraqueoscopia

é

o

exame

diagnóstico

necessário para confirmar a suspeita, a localização, a
extensão e a fase de evolução (aguda ou crônica) da
doença.
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Questão 50

A) Malformação adenomatóide cística.
B) Enfisema lobar congênito.
C) Hipoplasia pulmonar.
D) Cisto broncogênico.
E) Sequestro pulmonar
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