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Apresentação da Série

A Série Manual do Médico-Residente do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em parceria 
com a conceituada editora médica Atheneu, foi criada como uma das ce-
lebrações ao centenário da Faculdade de Medicina. Trata-se de uma justa 
homenagem à instituição e ao hospital, onde a residência médica foi criada 
em 1944. Desde então, a residência médica do HCFMUSP vem se amplian-
do e aprimorando, tornando-se um dos maiores e melhores programas de 
residência médica do país. Atualmente, os programas de residência médica 
dessa instituição abrangem quase todas as especialidades médicas e áreas 
de atuação, totalizando mais de 1.600 médicos-residentes em treinamento.

A despeito da grandeza dos programas de residência médica, há uma 
preocupação permanente da instituição com a qualidade do ensino, da pes-
quisa e da assistência prestada por nossos residentes. O HCFMUSP, o maior 
complexo hospitalar da América Latina, oferece um centro médico-hospita-
lar amplo, bem estruturado e moderno, com todos os recursos diagnósticos 
e terapêuticos para o treinamento adequado dos residentes. Além disso, os 
residentes contam permanentemente com médicos preceptores exclusivos, 
médicos assistentes e docentes altamente capacitados para o ensino da 
prática médica.

Esta Série visa à difusão dos conhecimentos gerados na prática médica 
cotidiana e na assistência médica qualificada, praticada pelos professores e 
assistentes nas diversas áreas do HCFMUSP.

O Manual do Residente em Cirurgia Torácica, editado pelo Professores 
Paulo Manuel Pêgo-Fernandes e Pedro Henrique Xavier Nabuco de Araujo, 
transmite a longa e pioneira experiência do Serviço de Cirurgia Torácica do 
HCFMUSP. A disciplina transita por várias especialidades e em vários insti-
tutos especializados, como o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(ICESP) e Instituto do Coração (InCor). O Manual foi elaborado por diversos 
assistentes de diferentes disciplinas, abrangendo todas as áreas de atuação 
da Cirurgia Torácica. Assim, foram abordados de modo prático e conciso 
diversos temas, desde avaliação pré-operatória, passando pela analgesia e 
anestesia em cirurgia torácica, oncologia e radioterapia torácicas. E, ainda, 



descrevem-se as principais afecções pulmonares, pleurais, mediastinais, das 
vias aéreas, da parede torácica e do diafragma, e as suas abordagens diag-
nóstica e cirúrgica.   

 Os capítulos foram elaborados de modo claro e conciso para propi-
ciar uma leitura didática e informativa aos interessados, principalmente os 
residentes. 

Os manuais desta Série têm recebido uma enorme aceitação pelos 
médicos residentes e a classe médica em geral, e certamente este Manual 
será mais um grande sucesso editorial.

José Otávio Costa Auler Jr.
Luis Yu

Coordenadores da Série



Prefácio

A Série Manual do Médico-Residente, produzida pela Atheneu, veio 
ocupar um espaço no qual os conhecimentos gerados e as melhores 
evidências da literatura científica são apresentadas. É compartilhado o que 
está sendo discutido no ambiente do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, nas diferentes áreas do 
conhecimento, entre seus residentes, assistentes e professores.

Este volume, em particular, traz a rica experiência da Divisão de 
Cirurgia Torácica do Instituto do Coração.

A cirurgia pulmonar sofreu uma série de mudanças ao longo das últimas 
décadas, e todas as inovações e o estado atual estão apresentados divididos 
em sete partes com 34 capítulos. Seus autores abordam desde aspectos 
gerais da cirurgia torácica, assim como aspectos mais avançados sobre o 
tratamento dos cânceres, a circulação extracorpórea e o transplante de 
pulmão. Um ponto importante é que os autores têm, além do conhecimento 
teórico do assunto, grande experiência prática. Isso propiciou que os textos 
desenvolvidos nos capítulos abordem os temas de modo a trazer uma base 
de conhecimento que justifica a indicação das condutas apresentadas de 
maneira prática e objetiva.

Foi uma grande honra para mim receber esse convite para escrever 
este prefácio pois, tenho certeza, que este livro será de grande utilidade, não 
somente para o residentes interessados em cirurgia do tórax, mas também 
será fundamental para cirurgiões gerais, cirurgiões cardiovasculares e 
clínicos, principalmente os oncologistas e pneumologistas.

Esta obra transcende o ambiente do Hospital das Clínicas, e deverá 
servir de referência para médicos de outros serviços e programas  de 
residência que necessitem de uma especialização/atualização em cirurgia 
pulmonar.

Finalizo parabenizando os editores Paulo Manuel Pêgo-Fernandes e 
Pedro Henrique Xavier Nabuco de Araujo, pelo excelente material produzido.

Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho
Professor Titular de Pneumologia  

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo





Apresentação do Volume

Antes de apresentar a obra, achamos importante apresentarmos a 
nossa Disciplina. Afinal, este volume busca transformar em palavras os anos 
de história e as experiências acumuladas pela Cirurgia Torácica da Faculdade 
de Medicina Universidade de São Paulo (FMUSP). O nosso embrião surgiu 
em 1934, ainda na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi lá, em sua 
Enfermaria de Cirurgia de Homens, então chefiada pelo Professor Alípio 
Corrêa Netto, que dois de seus assistentes, o Dr. Euryclides de Jesus Zerbini 
e o Dr. Eduardo Etzel, tornavam-se os primeiros cirurgiões a se dedicarem 
ao tratamento cirúrgico das doenças torácicas e pulmonares. Em 1939, as 
Enfermarias dos Departamentos de Clínica Médica e de Cirurgia já haviam 
sido transferidas para o Hospital das Clínicas, quando o Professor Zerbini 
foi nomeado Primeiro Assistente da Primeira Clínica Cirúrgica do Departa-
mento de Cirurgia. Em 1954, o Serviço de Cirurgia Torácica e Pulmonar deu 
a fundamentação didático-científica para a criação de uma nova disciplina 
do Departamento de Cirurgia, denominada Disciplina de Cirurgia Toráci-
ca, para cuja chefia foi nomeado o Dr. Zerbini. Vivia-se, por assim dizer, o 
auge da cirurgia pulmonar, enquanto a cirurgia cardíaca era ainda muito 
mais uma possibilidade do que de fato um exercício médico. Contudo, com 
o crescimento da cirurgia cardíaca, o professor Alípio Corrêa Netto transfor-
mou o Serviço de Cirurgia Torácica em Serviço de Cirurgia Cardiotorácica. O 
Serviço de Cirurgia Pulmonar, ligado a essa disciplina, chefiado pelo profes-
sor Rubens Monteiro de Arruda, que contou com o auxílio do Dr. Nagib Curi, 
tanto na condução do serviço quanto no ensino da especialidade, passou a 
prestar atendimento aos pacientes portadores de afecções torácicas gerais, 
em enfermaria e ambulatório, em todo o complexo do Hospital das Clínicas. 

Na década de 1980, a Cirurgia Torácica vinha trilhando, mesmo que 
de maneira ainda lenta, mas sempre progressiva, caminhos de relevância 
e prestígio que, de certa maneira, havia perdido décadas antes. Sua impor-
tância vinha em um processo de recuperação graças aos novos métodos 
diagnósticos empurrados pela tomografia computadorizada, pelo desen-
volvimento de novas técnicas cirúrgicas e na consolidação do conceito de 



cirurgias “minimamente invasivas”. A demanda por essas operações iniciou 
um processo de crescimento que se estende até os dias atuais. 

A relevância nacional e internacional da Cirurgia Torácica do  
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-
lo (HC-FMUSP) pode ser mais uma vez avalizada quando se observa a lista 
de procedimentos cirúrgicos que foram introduzidos, modificados, aperfei-
çoados ou difundidos pelo Serviço. Alguns exemplos: a utilização do cate-
ter de pigtail para drenagem pleural, o emprego de próteses em afecções 
traqueais complexas, a traqueostomia percutânea, a videotoracoscopia, a 
simpatectomia por videotoracoscopia para o tratamento da hiperidrose, a 
tromboendarterectomia em portadores de embolia pulmonar crônica, o 
tratamento videotoracoscópico para deformidades de parede torácica, os 
transplantes pulmonares bilaterais... 

Um importante crescimento da produção científica da Disciplina sur-
giria como uma decorrência natural do aprimoramento das equipes. Houve 
um aumento expressivo de artigos publicados, teses de doutorado orienta-
das e defendidas, bem como a participação do grupo de cirurgiões da Dis-
ciplina nas apresentações de trabalhos científicos nos principais congressos 
nacionais e internacionais. Tal crescimento fez com que o Serviço assumisse 
a liderança no contexto nacional e, sem dúvida, contribuiu para a captação 
de recursos junto às agências de fomento à pesquisa, permitindo, em um 
círculo virtuoso, o desenvolvimento de projetos mais sofisticados. Em fun-
ção desse incremento de atividades, em 2006, foi criada a Disciplina de Ci-
rurgia Torácica do Departamento de Cardiopneumologia, sendo o professor 
Fábio Biscegli Jatene, indicado em concurso, seu primeiro professor titular. 
Em 2013, o professor Paulo Manuel Pêgo-Fernandes assume esse mesmo 
cargo, sendo o segundo professor titular da nossa Disciplina.

Hoje, a Divisão de Cirurgia Torácica da FMUSP está presente em todo o 
complexo do Hospital das Clínicas, especialmente nos Instituto do Coração 
(InCor), Instituto Central (ICHC) e no Instituto do Câncer (ICESP). Com relação 
à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Disciplina dispõe 
de um Professor Titular e dois Professores Doutores, um Professor Livre-Do-
cente, além de Professores Colaboradores. Dispomos, anualmente, de seis 
vagas para residentes e uma para estagiário de língua estrangeira, além de 
um médico preceptor e fellows em cirurgia torácica oncológica, transplante 
pulmonar, cirurgia de traqueia e cirurgia de parede torácica. Atualmente, a 
Disciplina realiza perto de 10.000 consultas ambulatoriais e cerca de 2.000 



operações anualmente, além um número próximo a 800 interconsultas de 
pacientes internados em outras clínicas. 

Buscamos respeitar, neste volume, toda essa história e experiência de 
mais de 80 anos. De modo didático e direto, resumimos os temas mais ro-
tineiros da Cirurgia Torácica. Idealizamos esta obra para servir como uma 
fonte para consulta rápida no dia a dia agitado dos nossos residentes. Ten-
tamos resumir nossas rotinas assistenciais em textos concisos, fluxogramas, 
figuras e tabelas. 

A primeira parte do Manual foca na interdisciplinaridade. Lá estão os 
capítulos sobre avaliação pré-operatória, princípios em anestesia e anal-
gesia em cirurgia torácica, noções de oncologia e radioterapia torácicas. A 
segunda parte resume as afecções pulmonares potencialmente cirúrgicas, 
passando pela investigação de nódulos pulmonares, pelo tratamento cirúr-
gico do câncer primário do pulmão e daqueles metastáticos para o mesmo, 
além das doenças infecciosas e congênitas. O foco da terceira parte são as 
afecções pleurais, desde a investigação do derrame pleural a situações mais 
específicas, mas muito prevalentes no cotidiano do residente. A via aérea, 
em especial a traqueia, é o tema da quarta parte do volume. Na sequência, 
abordamos o mediastino, o pericárdio e a hiperidrose localizada. A parede 
torácica e o diafragma constituem os assuntos da sexta parte da obra.  As 
pneumopatias avançadas, com destaque para o transplante e a tromboen-
darterectomia pulmonar, encerram nosso Manual.

Esta é a primeira edição de um Manual para residentes. Mas o livro 
não se encerra aqui, é uma obra em constante evolução, tentando sempre 
acompanhar os avanços da medicina na nossa especialidade. Esperamos 
que sirva de ponto de partida para a busca por um conhecimento mais 
amplo e completo, mas também que ajude em momentos em que a res-
posta precise vir de maneira rápida e direta para o melhor atendimento 
ao paciente.

Os Editores
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aspectos gerais





gustavo Faibischew Prado
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Fernando Moacyr Fragoso didier neto

Capítulo 1

avaliação pré-operatória do 
paciente candidato à ressecção 
pulmonar de tumores torácicos 

entendendo as repercussões fisiológicas 
das ressecções pulmonares

Diversas variáveis já foram investigadas como desfechos das 
ressecções pulmonares; de maneira geral, podemos separá-las em 
variáveis de desfecho clínico (mortalidade, sobrevida, qualidade de 
vida, ocorrência de complicações como infecções, atelectasia, insu-
ficiência respiratória, arritmias, disfunções hemodinâmicas etc.) e va-
riáveis fisiológicas (variáveis espirométricas, capacidade de difusão, 
consumo máximo de oxigênio no esforço, entre outras), em última 
instância, avaliadas para se predizer a ocorrência de complicações 
clínicas maiores.

As repercussões funcionais das ressecções pulmonares tendem a 
apresentar uma proporcionalidade com a extensão do território resse-
cado, mas podem também sofrer influência de outros fatores, como dor 
pós-operatória, disfunção muscular e acoplamento da perfusão e venti-
lação pulmonar.
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Algumas publicações1-3 apontam para redução do VEF1 para cerca 
de 84% a 91% dos valores pré-operatórios para lobectomias e para cer-
ca de 65% nas pneumonectomias. A difusão do monóxido de carbono 
(DLCO) também apresenta um decremento para 89% a 96% dos valores 
pré-operatórios após lobectomias e 72% a 80% após pneumonectomias. 
O consumo máximo de oxigênio no pico do esforço (VO2 pico) variou de 
87% a 100% dos valores pré-operatórios após lobectomia e de 71% a 
89% após pneumonectomia.

Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), a 
despeito da maior vulnerabilidade aos impactos de uma ressecção pul-
monar por neoplasia, normalmente experimentam menores declínios 
no VEF1 após lobectomia (0% a 8%) do que aqueles sem DPOC. Os de-
clínios na DLCO e VO2 pico nessa subpopulação são mais variáveis, apre-
sentando-se entre 3% e 20%.4-5

Pacientes submetidos a lobectomias apresentam um período razo-
avelmente longo de recuperação funcional, que normalmente se estabi-
liza aproximadamente seis meses após a cirurgia. Nos pacientes que se 
submetem a pneumectomias, a recuperação é geralmente limitada ao 
fim de três meses.

A perda da função pulmonar pode também variar significativa-
mente com a localização da ressecção e heterogeneidade regional do 
acometimento pulmonar por algumas doenças. Por exemplo, ressecções 
de áreas enfisematosas dos lobos superiores normalmente implicam 
menos perda de função – e, eventualmente, até ganho espirométrico – 
além de potencialmente melhorar a mecânica pulmonar e diafragmática 
e, em alguns casos, corrigir desacoplamentos de ventilação e perfusão, 
ocasionando até melhora de sintomas e reversão da hipoxemia.6-7

Uma cuidadosa avaliação da condição respiratória deve, por-
tanto, atender não apenas à necessidade de se viabilizar a indicação 
cirúrgica de um paciente com CPCNP precoce, mas também pesar os 
potenciais riscos de complicações clínicas graves, disfunção e incapa-
cidade crônica.

Pacientes com câncer de pulmão estão muito frequentemente 
predispostos a doenças cardiovasculares (23%), dada a faixa etária e a 
alta prevalência de tabagismo nessa população. A prevalência de doen-
ça arterial coronariana subjacente é de cerca de 11% a 17%. O risco de 
complicações cardiocirculatórias maiores no período pós-operatório, in-
cluindo síndromes coronarianas agudas, edema agudo de pulmão, fibri-
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lação ventricular, bloqueio atrioventricular completo e morte súbita de 
origem cardíaca relacionada às ressecções pulmonares de pacientes on-
cológicos é descrito entre 2% e 3%.8 Sendo assim, uma avaliação de risco 
cardiovascular pré-operatória deve ser realizada de forma sistemática. 
Diretrizes diversas têm recomendado o uso de escores de risco cardíaco, 
como ferramentas de triagem para selecionar os pacientes que neces-
sitem de testes complementares ou avaliações especializadas antes de 
prosseguirem ao seu procedimento cirúrgico.

Pacientes considerados de alto risco (pela presença de fatores pre-
ditores, como diabetes, disfunção renal, alterações eletrocardiográficas 
sugestivas de isquemia, entre outros), ou com sintomas cardiovasculares 
(síncopes, palpitações, dor torácica típica) recentes e não investigados, 
ou com relevante limitação da tolerância ao exercício (incapacidade de 
subir dois lances de escadas, por exemplo) devem ser encaminhados 
para uma avaliação mais aprofundada, frequentemente respaldada por 
testes não invasivos, como recomendado pelas diretrizes da American 
Heart Association, da European Society of Cardiology e da American Col-
lege of Cardiology.9-10

Por outro lado, as intervenções cardíacas mais invasivas (angioplas-
tias percutâneas ou revascularizações cirúrgicas) devem ser reservadas 
apenas aos pacientes que delas necessitariam, independentemente da 
perspectiva da cirurgia oncológica, visto que quando indicadas espe-
cificamente para o período pré-operatório têm benefício limitado, não 
reduzindo a mortalidade nem a incidência de eventos cardiovasculares 
maiores.11-12

A seguir, delinearemos a rotina de avaliação de risco cardiovas-
cular e respiratório de pacientes candidatos a ressecções pulmonares 
no ICESP.

rotina de avaliação do risco cardiovascular 
e respiratório no iceSP

Por motivos de uniformização de condutas e elaboração de proto-
colos para assistência e pesquisa, todos os pacientes candidatos a res-
secções pulmonares são submetidos rotineiramente a exames labora-
toriais (hemograma, coagulograma, dosagem de sódio, potássio, ureia e 
creatinina), radiografia de tórax, eletrocardiograma e espirometria com-
pleta, com medida de volumes e difusão.
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A avaliação de risco cardiovascular é realizada segundo o algorit-
mo de Lee13 (Figura 1.1), dada sua extensa validação para predição de 
risco cardiovascular em cirurgias não cardíacas, além da facilidade de 
aplicação. Pacientes considerados de risco baixo a intermediário, sem 
sintomas que sugiram doença coronariana não previamente estratifica-
da, seguem adiante na avaliação do risco de complicações respiratórias. 

Algoritmo de Lee:
Cirurgia torácica (1 ponto)

doença arterial coronariana1 (1 ponto)
insuficiência cardíaca congestiva (1 ponto)

doença cerebrovascular (1 ponto)
diabetes com insulinoterapia (1 ponto)

Creatinina pré-operatória > 2,0 mg/dL (1 ponto)

Conduta, segundo classes de risco:

Positivo

i e ii (0-1 variável2; 
risco 0,9%)

iii (duas variáveis2; 
risco 7,0%)

iv (≥ 3 variáveis2; 
risco 11,0%)

Seguir fluxograma de avaliação pulmonar (Figura 2)

Considerar monitorização pós-operatória de eventos cardiovasculares3

Considerar teste funcional de isquemia4

negativo

Tratar daC5

Figura 1.1. Fluxograma de avaliação de risco 
cardiovascular para candidatos a ressecções pulmonares 

maiores (pneumonectomias e lobectomias)

1: Ondas Q, sintomas de isquemia, teste positivo, uso de nitrato; 2: Observação: 
na presença de angina estável CF ≥ II não avaliada por teste funcional ou 
síndrome coronariana aguda recente não estratificada/tratada, considerar 
teste funcional de isquemia mesmo na ausência de outras variáveis de risco; 
3: Pós-operatório em unidade de terapia intensiva, marcadores de necrose 
miocárdica e eletrocardiograma seriados por três dias; 4: Ecocardiograma com 
estresse farmacológico ou cintilografia de perfusão miocárdica com estresse 
farmacológico. Considerar cineangiocoronariografia em pacientes com alta 
probabilidade pré-teste; 5: Manejo farmacológico, angioplastia percutânea 
ou revascularização cirúrgica conforme indicação do especialista.
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Em situações específicas (pacientes com ao menos duas variáveis predi-
toras de risco), a monitorização pós-operatória em ambiente de terapia 
intensiva e a coleta seriada de marcadores de necrose miocárdica (além 
da realização de eletrocardiogramas seriados) podem ser úteis no diag-
nóstico precoce de eventos coronarianos perioperatórios silenciosos, 
muito embora não haja evidência de que essa estratégia de vigilância 
reduza a mortalidade. Pacientes de alto risco (aqueles com ao menos 
três pontos pelos critérios de Lee) devem ser avaliados individualmen-
te quanto à necessidade de estratificação coronariana não invasiva, seja 
com ecocardiograma com estresse farmacológico ou cintilografia de 
perfusão miocárdica com estresse farmacológico. Como alternativas, o 
teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) podem 
ser realizados, tendo este já mostrado valor semelhante a avaliação por 
medicina nuclear.14

A avaliação do risco de complicações respiratórias é guiada princi-
palmente pela espirometria e pela medida de difusão do monóxido de 
carbono. Pacientes de alto risco para morbidade e mortalidade pós-ope-
ratória devem ter sua avaliação aprofundada com um estudo fisiológico 
mais completo e detalhado, o teste cardiopulmonar de exercício (TCPE 
ou ergoespirometria).

Não há uma variável definitiva, tampouco um valor de corte es-
pecífico, que indique de forma inequívoca a elegibilidade do paciente 
ao tratamento cirúrgico ou que prediga seguramente sua evolução pós- 
operatória. O que a extensa faixa de variação de valores de corte explo-
radas nos estudos sugere é que provavelmente haja, nesta população 
frequentemente já acometida de doença pulmonar subjacente, um con-
tinuum crescente de risco à medida que se avaliam pacientes com fun-
ção pulmonar mais reduzida. As variáveis mais fortemente relacionadas 
às taxas de complicação e óbito por causas respiratórias são o volume 
expiratório forçado em um segundo (VEF1) e a capacidade de difusão do 
monóxido e carbono (DLCO). Importante ressaltar que a medida da difu-
são, não tão disponível quanto uma espirometria simples, guarda baixa 
correlação com o VEF1; nesses casos de discordância entre a gravidade 
da doença obstrutiva e a magnitude da redução da capacidade de difu-
são, uma avaliação incompleta pode subestimar riscos.15

Dada a ampla demonstração de baixos índices de complicações 
em pacientes com função pulmonar preservada ou pouco alterada (aci-
ma de 80% dos valores preditos para a DLCO, e VEF1 superior a 2 L para 
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pneumonectomia, ou superior a 1,5 L para lobectomia), esses pacientes 
são considerados como de baixo risco (mortalidade pós-operatória infe-
rior a 5%),16 prescindindo de avaliações ulteriores.17

Pacientes que não atinjam esses valores devem ser avaliados por 
meio do cálculo dos valores preditos pré-operatórios (do VEF1 e da 
DLCO), que podem ser estimados, ou por meio da técnica de conta-
gem de segmentos,18 quando do planejamento de ressecções lobares, 
ou com a realização de cintilografia de perfusão pulmonar, para o caso 
de pneumonectomias. Pacientes com pneumopatias de acometimento 
muito heterogêneo (ou que apresentem sobreposição de fibrose e en-
fisema) podem ter o cálculo dos valores preditos pós-operatórios mais 
bem estimado por meio de estudos de cintilografia pulmonar por emis-
são de fóton único combinada à tomografia computadorizada de tórax 
(SPECT-TC).19

Para a estimativa dos valores preditos pós-operatórios do VEF1 e 
DLCO, recomenda-se calcular a fração remanescente de segmentos pul-
monares sobre o número de segmentos pulmonares pérvios (desconsi-
derando, portanto, eventuais segmentos atelectasiados ou preenchidos) 
pré-operatórios (considerando-se 19 como o número total de segmen-
tos pulmonares, sendo três no lobo superior direito, dois no lobo médio, 
cinco no lobo inferior direito, cinco no lobo superior esquerdo e quatro 
no lobo inferior esquerdo), conforme a expressão abaixo:

PPo = Preop × Fração remanescente
em que:

» PPO: valor predito pós-operatório (DLCO ou VEF1), expresso em
porcentagem do valor predito;

» Preop: valor pré-operatório da variável (DLCO ou VEF1), expresso
em porcentagem do valor predito;

» Fração remanescente: número de segmentos após a ressecção pla-
nejada/número de segmentos pérvios no pré-operatório.

Muito embora alguns estudos tenham evidenciado aumento de
risco de complicações perioperatórias em pacientes com valores pre-
vistos pós-operatórios (PPO) inferiores a 60%, consideramos o valor de 
corte de 40% para a estratificação entre moderado e elevado risco cirúr-
gico, uma vez que esses pacientes com risco intermediário de compli-
cações ainda apresentam baixa mortalidade (sobretudo se submetidos 
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1: É opcional a realização de “testes de baixa complexidade” (distância per -
corrida superior a 400 metros no shuttle walk test ou 22 metros no teste de 
escada predizem baixo risco de complicações e possibilitam liberar o paciente 
para a cirurgia sem exames adicionais); 2: Preditos pós-operatórios da DLCO 
e VEF1 pós-broncodilatador, considerando-se o pior valor entre os dois; 
3: Ressecções sublobares ou radiocirurgia estereotáxica.

Figura 1.2. Fluxograma de avaliação pré-operatória 
dos candidatos a ressecções pulmonares maiores 

(pneumonectomias e lobectomias) sem contraindicação 
cardiovascular

< 40%

veF1 ou dLCo < 80%

> 40%

TCPe

PPos2(TbTs1)

vo2máx ≥ 20 mL/kg.min-1 (baixo risco)

vo2máx ≥ 10-20 mL/kg.min-1 (risco intermediário)

vo2máx < 10 mL/kg.min-1 (alto risco) Tratamentos alternativos3

veF1 > 1,5 L, 80% (lobectomia)
veF1 > 2,0 L, 80% (pneumonectomia)

dLCo > 80%
Cirurgia

a ressecções sublobares) ainda aceitável para a proposta de tratamento 
cirúrgico radical. Pacientes com VEF1 e DLCO PPO inferiores a 40% são 
rotineiramente avaliados por meio do TCPE, conforme o fluxograma da 
Figura 1.2.

Uma tendência recente de diretrizes internacionais de avaliação 
de risco cirúrgico em ressecções pulmonares é a reincorporação de tes-
tes de baixa tecnologia no estudo do desempenho cardiopulmonar do 
paciente no esforço. Dentre esses testes de baixa complexidade, des-
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tacam-se o teste de escada20 e o shuttle walk test,21 um teste de esforço 
incremental máximo em que o paciente percorre repetidamente um 
trajeto de 10 metros em velocidades crescentes ditadas por um sinal 
sonoro. Pacientes que sobem um total de 22 metros no teste de es-
cada ou percorrem um total de 400 m no shuttle walk test podem ser 
considerados aptos à realização de lobectomias pulmonares; os que 
não atingirem esses valores seguiriam a rotina habitual de cálculo dos 
preditos pós-operatórios. Entretanto, tais abordagens podem deixar 
lacuna quanto à certeza de um esforço máximo, condição imprescindí-
vel para a adequada estratificação.

Embora esses testes tenham alto valor preditivo positivo (para a 
determinação de baixo risco cirúrgico), eles ainda apresentam certos 
obstáculos de implementação, como a necessidade de espaço especí-
fico para sua realização, além de certo treinamento e padronização das 
equipes técnicas para reduzir as limitações de consistência e reproduti-
bilidade intrínsecas dos métodos (dada a grande heterogeneidade de 
padronização entre os estudos), razões porque ainda não foram ampla-
mente incorporados nas rotinas assistenciais de serviços terciários.

O TCPE fornece importantes informações acerca do desempenho 
cardiocirculatório, respiratório, metabólico e, sobretudo, do acoplamen-
to das funções destes sistemas na situação de estresse do exercício físi-
co em esteira ou cicloergômetro. Assim, o teste permite a confirmação 
de um esforço máximo e uma fidedigna medida da capacidade física. 
Fornece também a avaliação do risco cardíaco isquêmico, identificação 
do mecanismo de limitação ao esforço e avaliação de limiares ventila-
tórios para reabilitação pré e pós-operatória. A variável mais estudada 
para efeito de predição do risco de complicações e óbito pós-operatório 
em ressecções pulmonares é o consumo de oxigênio no pico do esforço 
(VO2 pico). Pequenas séries cirúrgicas com pacientes limítrofes demons-
traram mortalidade demasiadamente elevada em ressecções pulmona-
res de pacientes com VO2 pico inferior a 10 mL/kg.min-1, assumindo-se, 
portanto, esse valor de corte com uma faixa proibitiva abaixo da qual 
os riscos superam em muito os benefícios.22,23 Nesses casos, alternativas 
terapêuticas devem ser consideradas, como ressecções sublobares ou 
terapias ablativas (sobretudo a radiocirurgia estereotáxica). A análise de 
grandes bancos de dados com dados atuais e elevado número de pa-
cientes indica que a capacidade de predição do VO2 pico pode variar con-
forme a técnica cirúrgica, especialmente nos pacientes de maior risco.  
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Assim, pacientes considerados como apresentando VO2 pico baixo  
(< 15 mL/kg/min) apresentam morbidade e mortalidade 5 vezes e 2 ve-
zes menor, respectivamente, quando realizam cirurgia videoassistida em 
comparação com pacientes que realizam toracotomia aberta.24 Pacien-
tes com VO2 máximo superior a 20 mL/kg.min-1 apresentam baixo risco 
de complicações, podendo ser liberados para o procedimento proposto 
sem necessidade de estratificação adicional. Pacientes com valores de 
VO2 pico entre 10 e 20 mL/kg.min-1, e sobretudo aqueles abaixo de 15 
mL/kg.min-1, devem ter, pelo risco já não negligenciável de complica-
ções pós-operatórias, uma avaliação mais extensa e individualizada.

Outra variável do TCPE com crescente impacto no risco de mor-
bimortalidade perioperatória é a inclinação da curva de produção de 
CO2 de acordo com a ventilação-minuto (VE/VCO2 slope). Essa variável 
mede a eficiência ventilatória, intimamente relacionada à gravidade do 
distúrbio ventilação-perfusão (V/Q). Em um estudo com 225 pacientes, 
aqueles com VE/VCO2 slope > 35 tiveram três vezes mais complicações 
respiratórias, com mortalidade de 7,2% contra 0,6% no grupo com valor 
< 35. As complicações respiratórias não foram associadas a VO2 maior ou 
menor que 15 mL/kg.min-1 e nem à presença de DPOC.25 Todavia, os pa-
cientes com doença heterogênea que possuem tumores ressecáveis em 
meio a lobo bastante acometido por bolha, fibrose ou bronquiectasias 
também podem se beneficiar com a ressecção dessa área lobar. Nesses 
casos que haverá provável aumento da eficiência ventilatória, a avalia-
ção deve ser realizada individualmente.

cessação do tabagismo no período perioperatório
Embora diversos fatores de risco ocupacionais e ambientais já te-

nham sido reconhecidos como relevantes na epidemiologia dos carcino-
mas pulmonares, o tabagismo continua sendo o principal fator de risco 
no mundo, com uma fração atribuível de cerca de 80%.26

A redução dos riscos de mortalidade e complicações pós-operató-
rias diversas no fumante tem especial destaque no cenário de cuidados 
perioperatórios, dados os significativos impactos do tabagismo sobre a 
cicatrização pós-operatória, taxas de infecção, complicações respirató-
rias, cardiocirculatórias, entre outras. O antecedente de tabagismo está 
associado a permanências mais longas em unidades de terapia intensiva 
(UTI) no pós-operatório e internações mais prolongadas;27-29 a despeito 
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disso, pouco se aborda o tabagismo ao longo do preparo pré-operatório 
do paciente, o que se deve em parte ao desconhecimento, pelos médi-
cos, do intervalo de tempo ideal de abstinência tabágica.

Os impactos negativos do tabagismo sobre os desfechos cirúrgicos 
são multifatoriais, mas devem-se principalmente aos efeitos diretos do 
monóxido de carbono (CO) e da nicotina, e do aumento do estresse oxi-
dativo e inflamatório. O CO e a nicotina aumentam a frequência cardíaca, 
a pressão arterial e a demanda tecidual de oxigênio, além de diminuir 
sua capacidade de transporte. A nicotina, por seu efeito vasoconstritor, 
aumenta os riscos de isquemia tecidual no leito cirúrgico e outros terri-
tórios, como o coronariano.30

O efeito irritante e pró-inflamatório de inúmeros componentes da 
fumaça do cigarro sobre as vias aéreas também aumenta a suscetibilida-
de dos pacientes fumantes a infecções respiratórias, complicações locais 
de cicatrização em cirurgias pulmonares e períodos mais prolongados 
sob ventilação mecânica.31

O cigarro também está associado à necessidade de maiores do-
ses de anestésicos e bloqueadores neuromusculares,32 ao aumento da 
incidência de eventos tromboembólicos e à lentificação dos processos 
reparatórios.33

Reconhecer o momento de uma avaliação de riscos cirúrgicos para 
abordar a questão do tabagismo e iniciar o tratamento o mais precoce-
mente possível pode se traduzir em significativas reduções de complica-
ções clínicas e cirúrgicas, além de diminuir custos ao sistema de saúde.

Por muito tempo, houve controvérsia com relação ao período ideal 
de abstinência tabágica antes de uma cirurgia, o que se deveu em par-
te à grande heterogeneidade metodológica dos estudos que avaliaram 
os diferentes momentos de cessação do tabagismo, à dificuldade de se 
controlar variáveis de confusão nas amostras de pacientes, à grande va-
riação no tempo de seguimento pós-operatório e a multiplicidade de 
desfechos estudados.

Uma revisão dos estudos prospectivos sobre os impactos da ces-
sação do tabagismo no período pré-operatório sobre a ocorrência de 
complicações pós-operatórias (respiratórias, infecciosas, mortalidade 
geral e tempo de internação) publicada por Cropley e Theadom,34 em 
2006, concluiu que, embora haja grande limitação metodológica dos 
estudos avaliados, há benefícios diversos da cessação do tabagismo an-
tes de internações cirúrgicas, e que esse benefício é tanto maior quanto 
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maior for o período de abstinência. Ressalta-se, ainda, que não há um 
período ideal para se recomendar a abstinência tabágica pré-operatória 
em termos de redução de complicações cirúrgicas e redução de riscos 
no médio e longo prazo, não se devendo adiar a cessação do tabagismo 
pela suposição pouco sustentável de aumento de riscos caso ocorra a 
menos de dois meses da cirurgia.

Estudo de coorte retrospectiva avaliando dados de 7.990 cirurgias 
de ressecção pulmonar por neoplasia, publicado em 2009, concluiu que 
os riscos de mortalidade hospitalar e complicações respiratórias pós-res-
secções pulmonares foram maiores nos fumantes e claramente reduzi-
dos pela cessação do tabagismo no período pré-operatório. Não se pôde 
identificar o intervalo ideal entre a cessação do tabagismo e a cirurgia, 
o que reforçou a recomendação de aconselhamento (e tratamento) para 
abstinência tabágica independentemente da proximidade da cirurgia. 
Isso corrobora os resultados apresentados no estudo publicado, em 
2001, por Nakagawa e colaboradores,35 em que se observa nítida e cres-
cente redução de risco de complicações pós-operatórias a partir de qua-
tro semanas de abstinência tabágica pré-operatória.

Assim como nas situações gerais, o tratamento da dependência à 
nicotina em pacientes candidatos à cirurgia e mesmo pacientes inter-
nados baseia-se nas intervenções cognitivo-comportamentais (abor-
dagem breve, aconselhamento individual, fornecimento de materiais 
informativos e terapia de grupo), sistematizadas ou não, e no suporte 
farmacológico. Um aspecto útil na estratégia de aconselhamento do pa-
ciente para a cessação do tabagismo é a informação da relação entre 
a sua condição de saúde (ou da morbidade que motivou a internação) 
com o tabagismo, reforçando o nexo de causalidade muitas vezes desco-
nhecido pelo paciente e, sempre que possível, abordando os potenciais 
benefícios da cessação do tabagismo, o que muitas vezes é subestima-
do pelo paciente que frequentemente julga a condição de uma doença 
instalada como invulnerável à intervenção. Informações direcionadas a 
subsidiar uma instrumentalização cognitiva para as eventuais transições 
de comportamento necessárias à cessação do tabagismo podem ser ge-
rais (como informar os diversos efeitos deletérios do tabagismo sobre a 
saúde, bem como os benefícios diversos em cessar o tabagismo) ou par-
ticulares, como aquelas pertinentes ao diagnóstico de base ou evento 
agudo experimentado pelo paciente ao momento da internação. Nesse 
aspecto, torna-se importante alertar os pacientes oncológicos de que 
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fumantes atuais têm risco aumentado para uma segunda neoplasia pri-
mária e apresentam pior prognóstico mesmo em estágios precoces (em 
que se espera um prognóstico favorável para o tratamento cirúrgico); 
que os pacientes tabagistas experimentam mais frequentemente even-
tos adversos no curso do tratamento oncológico (mais complicações 
pós-operatórias, mais toxicidade à quimioterapia e à radioterapia). Em 
contrapartida, pacientes que cessam o tabagismo relatam redução da 
fadiga e dispneia, aumento do nível de atividade e melhora do sono e 
humor. Ademais, cessar o tabagismo diminui o risco de complicações 
pós-operatórias independentemente do lapso temporal entre a cessa-
ção e o procedimento.36 Para pacientes cirúrgicos, podemos ressaltar 
que os fumantes têm maior risco de complicações pós-operatórias infec-
ciosas, cardiovasculares e respiratórias, além de maiores taxas de morta-
lidade geral, e maiores períodos de internação (geral e em unidades de 
terapia intensiva).

Dada a peculiaridade de se objetivar nos pacientes candidatos à 
cirurgia a cessação do tabagismo e o controle dos sintomas de absti-
nência nicotínica no menor intervalo de tempo possível, recorre-se mais 
frequentemente à terapia de reposição de nicotina (TRN), embora o em-
prego de outros fármacos como a bupropiona e a vareniclina seja tam-
bém comprovadamente efetivo.

Nos pacientes já internados, a TRN isolada ou combinada (adesivo 
de liberação transdérmica associado à pastilha ou goma de mascar) é o 
esquema farmacoterápico mais testado e com o mais robusto corpo de 
evidências em seu favor. Neste cenário específico, uma revisão sistemáti-
ca não demonstrou evidência de benefício da adição da bupropiona (RR 
1,04, IC95% 0,75-1,45) ou vareniclina (RR 1,29; IC95% 0,95-1,76) ao acon-
selhamento intensivo. Com relação à bupropiona, alguns estudos, como 
o ensaio clínico aleatorizado e controlado por placebo conduzido por 
Eisenberg e colaboradores,37 em 2013, falharam em demonstrar superio-
ridade da bupropiona sobre o placebo em pacientes hospitalizados. No 
mesmo ano, um estudo publicado por Smith e colaboradores38 avaliou, 
por meio de um protocolo aleatorizado e sem placebo, a adição da vare-
niclina ao aconselhamento e evidenciou uma significativa superioridade 
da intervenção farmacológica comparada ao grupo-controle (RR 1,45; 
IC95% 1,03-2,03; p = 0,03).

Em suma, há um consistente corpo de evidências fundamentando 
o tratamento de cessação do tabagismo em candidatos a procedimen-
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tos cirúrgicos. Essa intervenção é extremamente efetiva e pouco custosa. 
Em linhas gerais, as estratégias terapêuticas pouco diferem das rotinas 
sugeridas em consensos para populações gerais, havendo, contudo, cer-
ta predileção pela terapia de reposição de nicotina.

conclusão e mensagem final
O desafio de se reduzir a mortalidade por câncer de pulmão pode 

ser vencido por meio de uma tríade de prevenção (redução do tabagis-
mo e da exposição a carcinógenos ambientais e ocupacionais), diagnós-
tico precoce (investigação rápida em casos suspeitos e rastreamento em 
grupos de alto risco) e abordagem terapêutica agressiva (tentando-se 
oferecer as maiores possibilidades de cura por meio do tratamento cirúr-
gico para pacientes com doença precoce).

Dada a alta prevalência de tabagismo entre portadores de câncer 
de pulmão, frequentemente lidamos com pacientes com doenças car-
diovasculares e respiratórias. A adequada avaliação dos riscos impostos 
por essas comorbidades é imprescindível para que não se diluam os 
benefícios de um tratamento com intenção curativa em meio a compli-
cações clínicas diversas. Essa avaliação deve ser focada, principalmente, 
em flagrar pacientes que se beneficiam de alguma intervenção diagnós-
tica ou terapêutica que reduza os riscos de complicações graves sem, 
por outro lado, atrasar o tratamento da neoplasia a ponto de impactar 
negativamente sobre o prognóstico oncológico do paciente.
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