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Apresentação
Prezado (a) leitor (a),
O pré-operatório de pacientes com doenças respiratórias é prática rotineira nos
ambulatórios de pneumologia, visto que as complicações pulmonares representam grande
parte das intercorrências que podem ocorrer após procedimentos cirúrgicos. No cenário da
ressecção pulmonar de pacientes oncológicos, a avaliação necessita ser criteriosa e acurada,
pois poderá determinar a realização ou não do procedimento, impactando no tratamento
da neoplasia, e permite estimar a condição clínica do paciente após o ato cirúrgico.
Apresentamos no PP deste mês um caso clínico de avaliação pré-operatória em paciente
candidato à ressecção pulmonar.
Dra. Regina Célia Carlos Tibana.
Editora-chefe do Pneumologia Paulista.
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Avaliação de operabilidade em portadores de
carcinomas não pequenas células de pulmão:
como proceder?
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CASO CLÍNICO
Paciente feminina, 64 anos de idade, portadora de
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), ex-tabagista
há um ano, com carga tabagística de 40 anos/maço,
apresentou em tomografia de tórax um nódulo pulmonar
irregular medindo 1,9 cm no lobo superior do pulmão
esquerdo. Utilizando o Modelo de Brock1 a probabilidade
de tratar-se de doença maligna foi de 61,1%.
Para a investigação inicial foi tentada a biópsia do
nódulo via broncoscopia guiada por radioscopia que
resultou inconclusiva e por isso foi indicada a
toracotomia para biópsia a céu aberto seguida de
lobectomia superior direita na dependência do diagnóstico
obtido em sala.
A paciente compareceu para avaliação pré-operatória
de operabilidade relatando apenas dispneia aos
moderados esforços e negando qualquer outro sintoma.
Não apresentava antecedentes cirúrgicos e referia as
seguintes comorbidades:
• DPOC GOLD 2B em uso regular de beta 2 agonista e
anticolinérgico de longa duração;
• Hipertensão arterial sistêmica em uso de losartana
50mg ao dia.
O exame físico evidenciava som respiratório reduzido
globalmente, SpO2 de 96% em ar ambiente e freqüência
respiratória de 18 ipm. Paciente trazia a seguinte
tomografia computadorizada de tórax (Figura 1). A seguir
apresentaremos a avaliação pré-operatória passo a passo
tal qual se configura na prática clínica diária.

Danielle Cristine Campos Bedin
dani.bedin@gmail.com
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Fig. 1. Corte tomográfico evidenciando nódulo espiculado em lobo superior
esquerdo com 1,9 cm no seu maior diâmetro e presença de enfisema
centrolobular em lobos superiores.

Passo 1. Qualquer avaliação pré-operatória deve ser
realizada na melhor condição clínica do doente e segundo
a história e o exame físico em questão estamos diante
desta condição.
Passo 2. A avaliação de operabilidade começa com a
busca de marcadores de risco para complicações
cardiovasculares e utiliza o Índice Cardíaco Torácico
Revisado2 (ThRCRI) para tal (Figura 2). Caso o índice seja
maior ou igual a dois pontos, o doente deverá ser referido
ao cardiologista e após tratamento adequado, clínico ou
cirúrgico, retornará para prosseguir com a avaliação
funcional pulmonar.
A doente em questão pontuou zero, não foi referida para
avaliação cardiológica e por estar estável realizou
espirometria e medida de difusão de monóxido de carbono
(DCO).
Passo 3. Cálculo dos valores estimados de VEF1 e da
DCO para o pós-operatório (ppo) utilizando a regra de
segmentos4.
5

Fig. 2: Algorítimo para avaliação de operabilidade segundo Brunelli & Salati3.
ThRCI = índice de risco cardíaco revisado; DAC = doença arterial coronariana; AVC = acidente vascular cerebral; VEF1 = volume expiratório final no primeiro
segundo; DCO = difusão do monóxido de carbono; ppo = previsto para o pós-operatório; TECP = teste de exercício cardiopulmonar; VO2 = consumo pulmonar
de O2; VE/ VCO2 = relação entre ventilação minuto e liberação pulmonar de dióxido de carbono

A espirometria evidenciou distúrbio ventilatório
obstrutivo leve sem resposta ao broncodilatador, com VEF1
pós-broncodilatador de 68% do previsto e a DCO foi de
14,43 mL/min/mmHg ou 58% do previsto.
A lobectomia superior esquerda removerá cinco
segmentos, de tal forma que no pós-operatório tardio, ou
seja, após pelo menos três meses da ressecção estima-se
que a doente obterá um VEF1 ppo de 50% do previsto e uma
DCO ppo de 42% do previsto.
Há críticas a respeito da utilização desta regra para
doentes que apresentem doença arquitetural de base, uma
vez que sua utilização parte da premissa que a relação
ventilação/perfusão é igual em todos os segmentos
pulmonares.
No caso da doente em questão evidencia-se enfisema
em lobos superiores o que nos leva a supor que esta
relação está comprometida e que o cálculo do ppo
superestimará a perda.
Utilizando o algorítmo de Brunelli e col.3 (Figura 2), nos
casos em que o valor de VEF1 ppo e/ou DCO ppo estiverem
abaixo de 60% do previsto, deve-se complementar a
avaliação com o teste de exercício cardiopulmonar (TECP).
Passo 4. O TECP foi realizado em cicloergômetro (ULTIMA
CPX, Medical Graphics Corporation, USA) com incrementos
de carga sucessivos de 7 watts. O exame transcorreu sem
intercorrências e foi interrompido com evidências
6

objetivas e subjetivas de esforço máximo (Figura 3).
VO2 = consumo pulmonar de oxigênio; AT = limiar de
lactato; RC = ponto de compensação respiratória; VE =
volume minuto; VCO2 = liberação pulmonar de dióxido de
carbono; HR = frequência cardíaca; PETCO 2 = fração
expirada de CO2; PETO2 = fração expirada de O2.
Em relação às respostas metabólicas, a paciente
apresentou consumo de oxigênio no pico do exercício (VO2
) de 922 mL/min, 75% do previsto brasileiro,
PICO
correspondendo a 13,0 mL/Kg/min. O VO2 em relação à
carga aplicada encontrava-se dentro dos limites de
referência (Figura 2a).
As respostas ventilatórias e de trocas gasosas
mostraram presença de reserva ventilatória satisfatória
e ausência de dessaturação. A relação entre a ventilação
e a demanda metabólica requerida ao exercício foi de ∆VE/
∆VCO2 PCR = 34,5 (Figura 2b e 2e).
Nas respostas cardiovasculares o incremento da
frequência cardíaca em relação ao consumo de oxigênio
estava dentro dos limites de referência. No final do teste
foi observado aumento da FC em relação ao VO2 associado
a um platô da curva do pulso de O2 no pico do esforço
(Figuras 2d e 2f). Por essa alteração a paciente foi avaliada
pela cardiologia que excluiu doença coronariana.
Segundo o algoritmo o melhor marcador de risco é o
valor do VO2 PICO. Entretanto, quando não há definição do
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Fig. 3: Resultado gráfico do TECP.

risco utilizando esse parâmetro, o algoritmo propõe a análise
da relação ∆VE/∆VCO2.
Ao final da avaliação a doente foi considerada ser
portadora de risco baixo-intermediário para a ressecção
proposta, considerando os seguintes resultados: VEF1 ppo =
50% do previsto, DCO ppo = 42% do previsto, VO2 PICO = 13mL/
kg/min e ∆VE/∆VCO2 PCR = 34,5.
A doente e a equipe multidisciplinar foram informadas do
resultado e a lobectomia superior esquerda ocorreu sem
intercorrências. A alta hospitalar foi realizada no quinto dia
de pós-operatório. A análise microscópica da peça revelou
adenocarcinoma invasivo predominantemente papilífero com
áreas acinares e micropapilares, sem comprometimento dos
linfonodos examinados. O estadiamento patológico final foi
IA2 (T1b, N0, M0).

DISCUSSÃO
As cirurgias de ressecção pulmonar são consideradas o
tratamento curativo de carcinomas não pequenas células e
sabe-se que, dependendo do montante do parênquima a ser
Pneumologia Paulista | Setembro 2019

ressecado, pode haver perda permanente de função
pulmonar5.
Ao avaliar um candidato à ressecção pulmonar,
deve-se levar em consideração dois fatores: a
ressecabilidade da estrutura acometida pela doença
e a operabilidade do doente. A ressecabilidade é a
capacidade de conseguir ressecção completa do tumor
com margens livres do mesmo, ao passo que a
operabilidade, conforme descrito por Bolliger5, diz
respeito às condições clínicas do doente para o
procedimento.

Fisiopatologia da ressecção pulmonar
Em qualquer toracotomia, observa-se diminuição
da complacência da parede torácica, disfunção do
diafragma, aumento da secreção brônquica,
microatelectasias e redução da atividade do
surfactante. Esses mecanismos são responsáveis pela
perda funcional pulmonar transitória de volumes e
capacidades pulmonares de até 50% no período pósoperatório.
7

Nos casos de ressecção de tecido pulmonar evidenciase também perda funcional permanente e proporcional ao
volume de tecido pulmonar funcionante ressecado. É
importante destacar que, além de diminuir a área
ventilatória, a ressecção pulmonar determina perda de
leito vascular e consequentemente redução das trocas
gasosa. De fato, por meio da avaliação hemodinâmica no
pós-operatório tardio de pacientes submetidos à
lobectomia, foi possível observar aumentos de pressão
média da artéria pulmonar e da resistência vascular
pulmonar, acompanhadas de diminuição de débito
cardíaco e volume sistólico6.
Essas mudanças são responsáveis por alterações na
capacidade de exercício do paciente após a cirurgia.

Avaliação de operabilidade em portadores de
carcinomas não pequenas células de pulmão
O conhecimento das repercussões precoces e tardias
da ressecção pulmonar motivou a realização de avaliação
pré-operatória sistemática da operabilidade dos
candidatos ao tratamento cirúrgico, com o objetivo de
evitar complicações perioperatórias e morte além de
antever perdas de função pulmonar e de tolerância ao
exercício capazes de limitar as atividades de vida diária e
piorar a qualidade de vida dos doentes7,8,9,10,11.
No século XXI foram publicadas sucessivas diretrizes
que fizeram recomendações para tornar a avaliação de
risco de complicações tardias mais estruturada,
entendendo-se por complicações tardias o agravamento
ou a ocorrência de limitação ao esforço de qualquer
causa12,13,14,15,16.
Seguem abaixo resumidamente estas recomendações:
1ª. Exames a serem utilizados para avaliação de risco
cirúrgico: espirometria, medida da DCO, testes de exercício
de campo (shuttle test, teste da escada) e TECP;
2ª. Parâmetros a serem analisados de acordo com o
exame realizado: o VEF1 da espirometria; o valor da DCO;
o número de voltas ou a distância caminhada no shuttle
test; a altura galgada durante o teste da escada e o VO2
PICO do TECP;
3ª. Valores de corte capazes de estratificarem o risco
de desenvolver limitações no pós-operatório: poderiam
ser valores absolutos ou em percentual do previsto, sendo
preferível esse último.
Em 2013 o American College of Chest Physicians (ACCP)
incluiu testes de campo no algoritmo da avaliação préoperatória visando reduzir a necessidade do TECP, por ser
mais oneroso e menos disponível na maioria dos serviços
assistenciais mesmo em países desenvolvidos16.
Com relação ao teste da escada deve ser realizado com
degraus padronizados de 0,18 metros e se o paciente galgar
uma altura maior que 22 metros estima-se que seu VO2
seja maior que 15 mL/kg/min e, portanto, apresenta risco
aceitável para a operação proposta. No shuttle test, por
sua vez, o paciente é estimulado a caminhar por um
8

percurso com distância de dez metros de maneira rotatória
com aumento progressivo de sua velocidade a partir de
um estímulo sonoro. Uma distância caminhada acima de
400 metros também dispensa a realização do TECP17,18.
Contudo, o TECP ainda permanece como padrão-ouro
para avaliar o risco cirúrgico e sua análise não deve
restringir-se apenas aos valores de VO2 PICO14,16, e mais
recentemente da relação ∆VE/∆VCO2 19,20.
Insistimos que, apesar dos algoritmos não
considerarem a análise dos demais parâmetros obtidos
no TECP consideramos adequado que todos os dados
sejam avaliados.
A parte inicial da avaliação pré-operatória repousa na
estimativa dos valores do VEF1 e da DCO previstos para o
pós-operatório tardio. Ambos são calculados utilizandose a regra de segmentos e que se baseia na hipótese de
que os 19 segmentos pulmonares contribuem de maneira
equitativa na troca gasosa21, pressuposição que pode ser
totalmente equivocada se aplicada em portadores de
doenças pulmonares crônicas que determinam distúrbio
na relação ventilação/perfusão.
A regra de segmentos é bastante acurada em doentes
sem pneumopatia crônica ou alteração estrutural.
Lembrar que em candidatos a pneumonectomia a
utilização da cintilografia de perfusão torna o cálculo da
função residual preciso. Sua utilização em lobectomias,
entretanto, fica limitada, pois os resultados
disponibilizados não correspondem à segmentação
anatômica.
Convêm salientar que muitos doentes com câncer de
pulmão são tabagistas ou ex-tabagistas e portadores de
DPOC, documentada por meio de testes de função pulmonar
ou por achados indiretos, como enfisema nos exames de
imagem. Nesse grupo em particular há que se considerar
a utilização do TECP com maior ênfase, pois, o cálculo
dos valores previstos para o pós-operatório será muito
impreciso22.
E para personalizar a avaliação desses doentes é
necessário avaliar a imagem tomográfica, pois alguns
trabalhos mostraram que doentes com enfisema
heterogêneo e submetidos à lobectomia superior para
tratamento cirúrgico de câncer pulmonar apresentaram
melhora dos parâmetros ventilatórios no pós-operatório,
o que fez supor que de alguma forma, se comportaram
como os doentes submetidos à cirurgia de redução de
volume pulmonar23,24,25,26.

Manejo do paciente no período pré-operatório
Em portadores de doenças pulmonares crônicas e neste
grupo em especial os portadores de DPOC, preconiza-se
otimizar as medicações para controlar ao máximo os
sintomas e os quadros infecciosos mesmo frustros devem
ser tratados para a realização da cirurgia27,28.
Os doentes ainda tabagistas e ou portadores de
hiperreatividade brônquica por apresentarem maior risco
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de desenvolver broncoespasmo durante a manipulação
das vias aéreas merecem receber corticoterapia sistêmica
alguns dias antes do procedimento operatório e inalação
com dose máxima de broncodilatadores antes da indução
anestésica.
Melhorar o estado nutricional, corrigir eventual anemia
e melhorar a higiene oral são outros tópicos a serem
considerados no manejo pré-operatório29.
Abordar a cessação tabagística e iniciar a redução do
consumo de tabaco com ou sem a utilização de fármacos
é fundamental nestes doentes, porém o tempo mínimo
necessário para reduzir as taxas de complicações
pulmonares pós-operatórias ainda não está estabelecido.
A constatação de que a aptidão cardiorrespiratória é
um fator independente e preditor de sobrevida em
portadores de câncer de pulmão e que a reserva
cardiopulmonar diminuída tem sido a principal causa de
inoperabilidade entre esses doentes nos obriga a pensar
em proporcionar reabilitação pulmonar para os mesmos.
Assim a indicação de reabilitação pulmonar no período
pré-operatório é justificável, mas a principal barreira a
sua indicação encontra-se no curto tempo disponível para
sua realização nos moldes tradicionais. Por isto a
necessidade de programas estruturados contemplando
bons resultados, mas encurtando o tempo de aplicação e
aumentando os dias da semana considerando esta
população em particular.
Bobbio et al 30 realizaram um estudo prospectivo
observacional incluindo 12 candidatos ao tratamento
operatório de câncer de pulmão estádio I e II e portadores
de DPOC que apresentavam no teste de exercício
cardiopulmonar um valor de VO2 PICO menor ou igual a 15
ml/kg/min. Todos foram submetidos a um programa de
reabilitação pulmonar por quatro semanas.
Ao final do programa observaram que não havia
alteração nos valores espirométricos ou na medida da
DCO, mas encontraram aumento no valor do VO2 PICO de 2.8
ml/kg/min (p<0.01). Onze doentes foram submetidos à
lobectomia, a morbidade pós-operatória foi de 47% e não
houve mortalidade. Os autores concluíram que a
reabilitação pulmonar poderia melhorar a capacidade de
exercício dos portadores de DPOC, mas a falta de um grupo
controle não permite concluir benefício na operabilidade
dos doentes, e se efetivamente ocorreria diminuição de
complicações em curto e em longo prazo.
Resultados promissores também foram observados por
Divisi e cols31 e Garcia e col32 em uma revisão sistemática
sobre o assunto, que mostrou que a reabilitação préoperatória aumenta a capacidade de exercício e a função
pulmonar antes da cirurgia, além de estar associada a
menor taxa de complicações no pós-operatório e menor
tempo de internação.
Entretanto, mesmo quando a reabilitação é oferecida
em tempo curto a adesão dos doentes ao programa não é
adequada. Os motivos da má adesão são múltiplos, mas
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incluem a grande quantidade de exames solicitados no
pré-operatório e o envolvimento do doente para realizálos, a distância entre o domicílio e o local de realização
do programa e o número de comparecimentos necessários
para que o programa seja minimamente eficaz.

Conclusão
A avaliação pré-operatória de portadores de câncer de
pulmão candidatos ao melhor tratamento possível, que é
o operatório, é fundamental e podemos afirmar que
estamos trabalhando em um cenário da Medicina do
século XXI onde os “4 P” são integralmente abordados:
Predição de riscos, Participação de equipe multidisciplinar
e dos doentes nas decisões tomadas, Prevenção de
complicações advindas dessas decisões e Personalização
do risco e das estratégias a serem implementadas.
Por fim as estratégias resultarão em benefício máximo
se iniciadas precocemente e com estreita colaboração das
equipes multidisciplinares e pode fornecer o benefício
adicional de permitir que pacientes de alto risco
anteriormente considerados inadequados para o
tratamento operatório possam ser submetidos à cirurgia.
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