2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CIRURGIA TORÁCICA

Questão nº: 21
Em um paciente que tem estenose traqueal relacionada a intubação traqueal, e que
apesar de traqueostomizado prossegue com sintomas obstrutivos podemos concluir
que qual das afirmativas está CORRETA:

a) A cânula de traqueostomia cedeu à estenose cicatricial.
b) A cânula de traqueostomia está aquém da estenose cicatricial.
c) A cânula de traqueostomia agravou a estenose traqueal cicatricial.
d) As alternativas A e C estão corretas.

Questão nº: 22
Na estenose traqueal pós-intubação os doentes inválidos, que não podem fazer o
mínimo de esforço, têm ao redor de quantos milímetros de lume traqueal?

a) 5 mm
b) 4 mm
c) 3 mm
d) 2 mm

Questão nº: 23
Os sinais e sintomas de estenose traqueal pós-intubação iniciam quando o diâmetro
interno da traqueia diminuiu mais de:

a) 70%
b) 60%
c) 50%
d) 80%

Questão nº: 24
Geralmente os doentes adultos com sinais e sintomas iniciais de estenose traqueal
pós-intubação têm o diâmetro interno do lume traqueal menor que:

a) 10 mm
b) 9 mm
c) 8 mm
d) 7 mm

Questão nº: 25
Após a obtenção do percentual de traqueia que será ressecado para tratamento da
estenose, classificamos as estenoses em curtas, intermediárias e longas conforme
que percentuais respectivos:

a) 20%; entre 20% e 40%; maior de 40%.
b) 15%; entre 15% e 50%; maior de 50%.
c) 25%; entre 25% e 40%; maior de 40%.
d) 30%; entre 30% e 50%; maior de 50%.

Questão nº: 26
A localização da estenose traqueal no pré-operatório é muito útil porque auxilia na
escolha da via de acesso. Para o acesso cervical qual a afirmativa mais
CORRETA?

a) Adequada somente para tratar o terço proximal.
b) Adequada somente para tratar o terço médio.
c) Adequada somente para tratar o terço proximal e o terço médio.
d) Inadequada para tratar o terço médio.

Questão nº: 27
Por quanto tempo o tubo T de Montgomery deve permanecer no paciente para
tratar a estenose traqueal?

a) 3 meses
b) 4 meses
c) 5 meses
d) 6 meses

Questão nº: 28
Qual das condições abaixo é necessário para exposição da cavidade pleural a
pressão atmosférica?

a) Estabilização das costelas
b) Pleurostomia
c) Fixação do mediastino
d) Traqueostomia

Questão nº: 29
Das fases que classificam o empiema pleural, qual abriga o maior número de
opções terapêuticas:

a) Fase transudativa
b) Fase exudativa
c) Fase crônica
d) Fase fibrinopurulenta

Questão nº: 30
A utilização de substâncias fibrinolíticas no tratamento do empiema na fase de
transição propícia:

a) Nenhuma das afirmativas abaixo.
b) Redução da morbidade e mortalidade.

c) Redução do período de hospitalização.
d) Redução da necessidade de outro método cirúrgico.

Questão nº: 31
Qual dos fatores abaixo NÃO é fator de mau prognóstico?

a) Abscesso com parede muito espessa
b) Cavidade > 4cm
c) Aspiração recorrente
d) Idade avançada

Questão nº: 32
Qual das opções abaixo é uma complicação do abscesso pulmonar?

a) Todas as opções abaixo.
b) Abscesso cerebral.
c) Amiloidose secundária.
d) Afogamento por aspiração de vômica.

Questão nº: 33
Qual das opções abaixo NÃO deve ser usada como meio para realizar a anestesia
da árvore brônquica:

a) O próprio aparelho de broncoscopia.
b) Punção traqueia
c) Utilização da cânula de hollinger.
d) Nenhuma das opções acima.

Questão nº: 34
Na sala de emergência, qual a escolha preferencial da via de acesso inicial ao tórax
caso haja indicação?

a) Toracotomia lateral
b) Toracotomia póstero-lateral
c) Toracotomia anterior
d) Toratotomia ântero-lateral

Questão nº: 35
Diante do achado cirúrgico de rotura no diafragma em uma toracotomia
exploradora podemos:

a) Realizar todas as opções abaixo.
b) Realizar sutura primária inabsorvível em “u”.
c) Realizar sutura primária inabsorvível em “x”.
d) Realizar uma esplenectomia pela toracotomia.

Questão nº: 36
Dos bócios cervicais que descem para o tórax podemos afirmar:

a) Comumente estende-se atrás da traqueia
b) Comumente envolve o compartimento médio e posterior do mediastino.
c) Geralmente descem para a direita no mediastino ântero-superior.
d) Nenhuma das alternativas acima.

Questão nº: 37
Qual dos achados radiológicos são encontrados no linfagioma mediastinal?

a) Lobulação
b) Infiltração de planos teciduais
c) Multicistico
d) Todas as opções acima

Questão nº: 38
Sobre as mediastinotomias podemos afirmar o seguinte, EXCETO:

a) Implicam na não abertura da cavidade pleural.
b) Serve para abordagem pericárdica subxifoidea.
c) Serve para abordagem do lobo superior esquerdo do pulmão.
d) Serve para abordagem do timo.

Questão nº: 39
As esternotomias proporcionam as seguintes vantagens, EXCETO:

a) Abordagem dos lobos inferiores.
b) Menor interferência na ventilação.
c) Acesso simultâneo ao mediastino anterior e as cavidades pleurais.
d) Todas as afirmativas acima.

Questão nº: 40
Qual das opções abaixo NÃO corresponde a um tipo de toracoplastia?

a) Toracoplastia anterior
b) Toracoplastia interna
c) Toracoplastia externa
d) Plumbagem

Questão nº: 41
Infrequentes são os relatos de corpos estranhos pulmonares causando erosão e
entrada na árvore brônquica. Qual dos itens abaixo NÃO evidencia esta erosão?

a) Pneumonia
b) Pneumotórax
c) Hemoptise
d) Formação de abscesso

Questão nº: 42
Nos traumas onde há roturas diafragmáticas à direita, nas quais a mobilização
hepática por via abdominal é mais difícil, pratica-se qual incisão?

a) Laparotomia paramediana
b) Toracofrenolaparotomia
c) Laparotomia subcostal bilateral
d) Toracotomia em separado

Questão nº: 43
Qual das condições abaixo é necessária ser admitida para que utilizemos a fórmula
de NAKARRARA (cálculo de VEF1 ppo)?

a) Paciente onde a ventilação pulmonar e a troca gasosa ocorrem de modo homogêneo
em todo parênquima pulmonar.
b) Paciente portador de doença intersticial pulmonar difusa.
c) Paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica.
d) Nenhuma das respostas acima.

Questão nº: 44
Qual das medidas abaixo é a mais importante no tratamento da atelectasia no pósoperatório?

a) Broncoscopia
b) Ventilação com pressão positiva intermitente (VPPI)
c) Respiração com pressão expiratória final positiva (PEEP)
d) Mudança de decúbito

Questão nº: 45
Sobre a herniação cardíaca, uma complicação rara, mas usualmente fatal após
pneumonectomia com ligadura intrapericárdica dos vasos, qual das afirmativas
abaixo é CORRETA?

a) A incidência é igual após pneumonectomia direita ou esquerda.
b) Se a complicação ocorrer à direita, 60% dos pacientes apresentam síndrome
compressiva da veia cava superior.
c) Nos pacientes com herniação esquerda, o fechamento do pericárdio deve ser evitado e
proceder-se a pericardiectomia total.
d) Todas as afirmativas acima estão corretas.

Questão nº: 46
Qual das afirmativas abaixo é INCORRETA?

a) O sequestro pulmonar extralobar pode apresentar degeneração cística.
b) O sequestro pulmonar intralobar pode apresentar degeneração cística.
c) O sequestro pulmonar intralobar pode originar insuficiência respiratória.
d) Apesar de não existir comunicação direta com a árvore traqueobrônquica, as
infecções ocorrem por via hematogênica.

Questão nº: 47
O tratamento médico conservador é efetivo em 80% a 90% dos pacientes com
abscesso pulmonar. As indicações para cirurgia de ressecção pulmonar incluem os
seguintes itens, EXCETO:

a) Suspeita de neoplasia
b) Falência do tratamento médico
c) Hemorragia
d) Impossibilidade de drenagem brônquica

Questão nº: 48
Baseado no estadiamento do timoma sugerido por MASAOKA, a radioterapia pósoperatória deve ser proposta nos seguintes estágios, EXCETO:

a) IV B
b) IV A
c) III
d) II

Questão nº: 49
Qual das afirmativas abaixo é INCORRETA?

a) Os tumores neurogênicos em crianças representam cerca de 35% a 40% dos tumores
mediastinais.
b) 2/3 dos tumores mediastinais em crianças são sintomáticos.
c) Cerca de 30% dos tumores neurogênicos do mediastino posterior em crianças são
malignos.
d) Dentre os pacientes sintomáticos devido a tumores neurogênicos, cerca de 50%
destes possuem neoplasias malignas.

Questão nº: 50
Marque a afirmativa CORRETA:

a) Alfa-fetoproteína e beta-HCG são em geral elevadas nos seminomas puros.
b) Alfa-fetoproteína, desidrogenase lática e beta-HCG são bem elevadas nos tumores
não seminomatosos.
c) Alfa-fetoproteína e beta-HCG são em geral elevadas nos tumores seminomatosos e
não seminomatosos.
d) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.
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