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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 20 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 01h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 00h30. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 

 

 

 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
  



TABELA DE VALORES LABORATORIAIS NORMAIS 
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Transplante de Pulmão 

Cirurgia Torácica 
 
 
01 
 
São indicações de transplante pulmonar, EXCETO: 
 
(A) DPOC, sarcoidose, fibrose cística, hipertensão arterial 

pulmonar idiopática. 
(B) Bronquilite obliterante, deficiência de alfa-1 

antitripisina, DPOC, fibrose cística. 
(C) Bronquiectasia, hipertensão pulmonar trombo-

embólica, sarcoidose, carcinoma espinocelular de 
pulmonar. 

(D) Síndrome de Eisenmenger, bronquilite obliterante, 
linfangioliomiomatose, fibrose pulmonar idiopática. 

 
 

02 
 
Das afirmações a seguir, qual NÃO é verdadeira a respeito 
da Disfunção Primária do Enxerto (PGD)? 
 
(A) É a principal causa de mortalidade nos primeiros 30 

dias após transplante. 
(B) É definida por relação PaO2/FiO2 < 300 associado a 

infiltrado pulmonar na radiografia de tórax nas 
primeiras 72 h pós-transplante. 

(C) Para a medida da relação PaO2/FiO2, deve-se utilizar a 
pior gasometria associada à ventilação mecânica com 
PEEP 5 cmH2O e FiO2 100%. 

(D) O tratamento é feito com imunossupressão. 
 
 

03 
 
Qual das alternativas a seguir NÃO é um fator de risco 
para Disfunção Primária do Enxerto (PGD)? 
 
(A) Uso de CEC no intraoperatório. 
(B) Infecção viral. 
(C) Fibrose pulmonar idiopática. 
(D) Hipertensão pulmonar. 
 
 

04 
 
Diante de um paciente em pós-operatório de transplante 
pulmonar bilateral, com relação PaO2/FiO2 de 220, 
associado a infiltrado pulmonar na radiografia de tórax, 
pode-se afirmar: 
 
 

(A) Não há disfunção primária de enxerto (PGD) nesse 
caso. 

(B) Trata-se de uma disfunção primária de enxerto (PGD) 
grau 1 

(C) Trata-se de uma disfunção primária de enxerto (PGD) 
grau 2. 

(D) Trata-se de uma disfunção primária de enxerto (PGD) 
grau 3. 

 
 

05 
 
Qual das alternativas a seguir NÃO é um fator de risco 
para disfunção crônica do enxerto (CLAD)? 
 
(A) Doença do refluxo gastroesofágico. 
(B) Infecção viral. 
(C) Fibrose pulmonar idiopática. 
(D) Rejeição aguda celular. 
 
 

06 
 
Das afirmações a seguir, qual NÃO é verdadeira a respeito 
da disfunção crônica do enxerto (CLAD)? 
 
(A) A síndrome da bronquiolite obliterante (BOS) é 

caracterizada por redução progressiva da vef1 basal > 
20% sem outra causa e prova de função pulmonar com 
padrão obstrutivo. 

(B) O tratamento é baseado no ajuste da imunossupressão, 
controles dos fatores de risco e, a depender do caso, 
considerar o re-transplante. 

(C) Diagnósticos diferenciais que devem ser excluídos 
sempre são a estenose brônquica e infecções. 

(D) ECMO pode ser utilizada como tratamento da CLAD. 
 
 

07 
 
Em relação a pacientes no pós-operatório de transplante 
pulmonar, é INCORRETO afirmar: 
 
(A) nos primeiros dias de pós-opeartórios, as infecções 

mais comuns são decorrentes da reativação de 
infecções latentes. 

(B) é comum que pacientes com transplante pulmonar 
apresentarem neoplasias pulmonares. 

(C) as neoplasias em pacientes pós-transplante pulmonar 
são relacionadas à imunossupressão, sendo que os 
tumores de pele e as doenças linfoproliferativas são as 
mais comuns. 

(D) após 6 meses de do transplante pulmonar, as 
infecções mais comuns são a pneumonia adquirida na 
comunidade e infecções do trato urinário. 
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08 
 
Das alternativas a seguir, qual NÃO é um tratamento 
possível das complicações brônquicas? 
 
(A) A deiscência da anastomose brônquica pode ser 

tratada de forma conservadora na ausência de escape 
aéreo pelo dreno de tórax. 

(B) O uso de endopróteses metálicas deve ser avaliado em 
casos de deiscência de anastomose brônquica. 

(C) A técnica adotada no tratamento cirúrgico de estenose 
da anastomose brônquica é a telescopagem. 

(D) O tratamento inicial da estenose da anastomose 
brônquica é a dilatação com balão hidrostático. 

 
 

09 
 
São modalidades de ECMO utilizadas em transplante 
pulmonar, EXCETO: 
 
(A) ECMO central: suporte circulatório e respiratório intra-

operatório. 
(B) ECMO veno-arterial: suporte circulatório e 

respiratório. 
(C) ECMO veno-venosa: apenas suporte respiratório em 

pacientes com função cardíaca preservada. 
(D) ECMO veno-venosa: apenas suporte respiratório em 

pacientes com função cardíaca alterada. 
 
 

10 
 
São indicações de ECMO no intraoperatório de 
transplante pulmonar, EXCETO: 
 
(A) Disfunção primária do enxerto. 
(B) Paciente em uso de ECMO no pré-operatório. 
(C) Queda de saturação < 90% durante ventilação mono-

pulmonar. 
(D) Índice cardíaco < 2 L/min. 
 
 

11 
 
Ao planejar um transplante pulmonar, alguns fatores 
relacionados ao paciente devem ser levados em 
consideração, pois podem predizer a necessidade de 
ECMO intraoperatória. Das alternativas a seguir, qual NÃO 
é um fator relacionado ao paciente que sugere a 
necessidade de ECMO intraoperatória? 
 
(A) Hipertensão pulmonar. 
(B) Hipoxemia ou hipercapnia. 
(C) Transplante cardiopulmonar. 
(D) Transplante pediátrico. 
 

 

12 
 
Atualmente tem-se observado benefício em manter o 
paciente que utiliza ECMO acordado enquanto aguarda o 
transplante pulmonar. Qual das afirmações a seguir NÃO 
representa um benefício do ECMO awake? 
 
(A) Redução das doses de heparina. 
(B) Melhor condicionamento neuromuscular. 
(C) Redução da sedação. 
(D) Permite ao paciente falar e receber dieta via oral. 
 
 

13 
 
A imunossupressão é essencial para o bom resultado do 
transplante pulmonar, devendo ser iniciada na indução 
anestésica. Qual é a terapia de indução anestésica 
atualmente preconizada? 
 
(A) Azatioprina + prednisona. 
(B) Metiprdnisolona + basiliximab. 
(C) Sirolimus + micofenolato sódico. 
(D) Ciclosporina + evorolimus. 
 
 

14 
 
Das afirmativas a seguir sobre os cuidados pós-
transplante pulmonar, qual é FALSA? 
 
(A) Analgesia e fisioterapia pós-operatória são de suma 

importância, visto que pacientes transplantados não 
possuem clearence traqueobrônquico adequado 
devido à denervação brônquica e dessensibilização do 
trato respiratório inferior. 

(B) O balanço hídrico deve ser rigoroso, uma vez que 
pacientes transplantados têm a drenagem linfática 
pulmonar comprometida, facilitando o acúmulo de 
líquido no terceiro espaço. 

(C) A rejeição aguda celular não é comum na primeira 
semana, porém deve ser considerada como 
diagnóstico diferencial na presença de aumento súbito 
de débito dos drenos ou na presença de infiltrado 
pulmonar na radiografia. 

(D) A extubação precoce é contraindicada, devendo o 
paciente ficar em ventilação protetora para evitar 
rejeição aguda. 
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15 
 
O transplante pulmonar pode ser uma terapia viável para 
pacientes que evoluem com insuficiência pulmonar aguda 
grave irreversível após infecção por COVID-19. Assinale a 
alterativa INCORRETA sobre o transplante em pacientes 
com COVID-19. 
 
 

(A) O paciente deve ter RT-PCR negativo e exame de 
imagem comprovando lesão irreversível do 
parênquima pulmonar. 

(B) Em muitos casos, o paciente estará em ECMO ou 
ventilação mecânica, estando impossibilitado de 
discutir a proposta terapêutica, devendo o 
transplante prosseguir independentemente do 
consentimento do paciente, visto que é a única 
terapia potencialmente salvadora. 

(C) Deve-se aguardar tempo suficiente para recuperação 
pulmonar após infecção por COVID-19 (cerca de 4-6 
semanas) antes de indicar o transplante. 

(D) Pacientes com COVID-19 candidatos ao transplante 
pulmonar devem ter apenas disfunção de um órgão 
(pulmão). 

 
 

16 
 
São indicações de uso de circulação extracorpórea (CEC) 
durante o transplante pulmonar, EXCETO: 
 
(A) hipercapnia permissiva. 
(B) acidose com instabilidade hemodinâmica. 
(C) hipoxemia durante ventilação monopulmonar. 
(D) fibrilação atrial sustentada. 
 
 

17 
 
O back table é uma parte essencial do preparo do enxerto. 
Qual alternativa corresponde a um ato essencial que deve 
ocorrer no back table? 
 
(A) Coleta de secreção brônquica do pulmão do doador. 
(B) Biópsia pulmonar. 
(C) Ressecção do pericárdio posterior. 
(D) Lavagem pulmonar. 
 
 

18 
 
O transporte do enxerto (pulmão do doador) segue regras 
rígidas determinadas por leis. Qual alternativa representa 
a correta forma de transportar o enxerto? 
 

(A) Enxerto colocado em bolsa com soro fisiológico 
gelado, envolto por bolsa seca, colocado em caixa 
térmica rígida contendo gelo triturado. 

 
(B) Enxerto colocado em bolsa com solução de perfadex, 

envolto por bolsa seca, colocado em caixa térmica rígida 
contendo com soro fisiológico congelado triturado. 

(C) Enxerto colocado em bolsa com soro fisiológico gelado 
ou perfadex, envolto por bolsa com soro fisiológico 
congelado triturado, envolto por bolsa seca, colocado 
em caixa térmica rígida. 

(D) Enxerto colocado em bolsa seca, envolto por bolsa com 
gelo triturado, envolto por bolsa seca, colocado em 
caixa térmica rígida. 

 
 
 

19 
 
O acesso à cavidade torácica pode ser feito de diversas 
formas. Para um transplante pulmonar bilateral, é 
importante termos um controle de toda cavidade torácica 
de forma rápida e segura. Das incisões cirúrgicas a seguir, 
qual permite ao cirurgião ter um acesso adequado com 
ampla exposição de todas as estruturas torácicas? 
 
(A) Toracotomia póstero-lateral. 
(B) Esternotomia mediana. 
(C) Toracotomia anterior. 
(D) Bitoracotomia transesternal com esternotomia trans-

versa. 
 
 

20 
 
Qual dos fatores a seguir NÃO é um motivo para recusa 
do pulmão durante a avaliação intraoperatória do doador 
(captação)? 
 
(A) Trauma severo não observado nos exames de imagem 

prévios. 
(B) Inabilidade de recrutamento alveolar. 
(C) Relação PaO2/FiO2 baixa do átrio esquerdo. 
(D) Presença de aderências frouxas. 
 
 
 




