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PS 29 - MÉDICO I (CIRURGIA TRANSPLANTE CARDIOPULMONAR)

Nº DA QUESTÃO:

23

Considerar anulação da questão 23 devido a falta da assertiva correta.
A
assertiva "B" dita correta não pode ser considerada como tal:
O transplante
pulmonar bilateral é a modalidade de escolha para paciente com diagnóstico
de fibrose cística mas tambem paciente com doença pulmonar supurativa
bilateral de outra etiologia (bronquiectasia não-fibrose cística), como
sugerido pela frase que segue apresentada no livro Shields 8ª edição,
capítulo 88, sessão “SPECIFIC CONSIDERATIONS BASED ON DIAGNOSIS”, subitem
“Septic Lung Disease”: “Cystic fibrosis (CF) is the most frequently
encountered disease in this category.”
Sendo assim, doenças
sépticas/supurativas do pulmão também podem vir a ter como modalidade de
escolha e prefeência o transplante bilateral. Dentre as referência, não foi
encontrada a frase que inclua o termo "indicação absoluta" de uma
modalidade de transplante para doença específica.
Doenças vasculares pulmonares
também tem como procedimento de escolha/preferência o transplante
bilateral, como segue a frase do livro Shields 8ª edição, capítulo 88,
sessão “SPECIFIC CONSIDERATIONS BASED ON DIAGNOSIS”, subitem “Pulmonary
Vascular Disease”: "Therefore, bilateral-lung transplantation is currently
the preferred surgical approach for patients with pulmonary arterial
hypertension (…)”
Sendo assim, dentre as referencias bibliográficas, não foi
identificada assertiva que declare que o transplante pulmonar bilateral é
indicação absolutamente apenas para fibrose cística. O transplante pulmonar
bilateral é indicação preferencial para doença pulmonar supurativa

bilateral de qualquer etiologia e para doenças pulmonares vasculares como a
hipertensão arterial pulmonar.
As demais assertivas da questão estão incorretas.
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