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Introdução 

O serviço de cirurgia torácica passou por uma fase de mudança neste ano de 

2018. Dia 13 de Fevereiro o seu director, Dr. Carlos Franco, cessou a sua 

actividade. Desde essa altura a Professora Doutora Rosa Begonha, directora 

clínica do IPOFG-Porto, assumiu a direcção do serviço, tendo delegado a 

coordenação do mesmo no Dr. Gonçalo S Paupério, assistente hospitalar de 

cirurgia cardiotorácica. Durante o ano de 2018 o serviço apresentou um franco 

crescimento e desenvolvimento. Observou-se um aumento considerável do 

número de doentes operados assim como a introdução de novas técnicas e 

procedimentos. Assim este ano é marcado por um número recorde de 

intervenções, com a manutenção da qualidade e excelência dos serviços 

prestados a cada doente.  

 

Apresentação 

A cirurgia torácica é a especialidade que se ocupa do diagnóstico e tratamento, 

em pediatria e no adulto, de doenças do pulmão, mediastino, parede torácica e 

pericárdio. Tem como intuito realizar com excelência o tratamento cirúrgico de 

doentes portadores de doenças pulmonares e torácicas, associando a essa 

missão o ensino e desenvolvimento científico da especialidade.  

 

Director de serviço 

Dr. Carlos Franco* 

 

Cirurgiões 

Assistente Graduado 

Dr. Carlos Franco* 

Assistente Hospitalar 

Dr. Gonçalo S Paupério 

Dr. Filipe Leite 

 

*Cessou funções a 13 de Fevereiro de 2018 
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Actividade Cirúrgica 

 

Actividade global 

No ano de 2018 a cirurgia torácica apresentou um acréscimo considerável da 

sua actividade cirúrgica, passando as 200 cirurgias realizadas no período de 

um ano. 

 

 

Gráfico 1 – evolução do número de doentes operados na última década 

 

O número de ressecções anatómicas realizadas aumentou de forma 

considerável. A realização de 92 cirurgias deste tipo coloca o serviço a par das 

maiores instituições nacionais, no tratamento cirúrgico do cancro do pulmão. 

 

Produção Convencional 

A cirurgia convencional apresentou um aumento de 16.9% (de 77 para 90) 

neste período, o que implicou um esforço importante na gestão dos tempos de 

bloco, com um grande aproveitamento dos mesmos.  

 

Produção Acrescida 

Apesar do aumento de número de doentes operados, o ano de 2018 foi 

marcado por um aumento considerável do número de doentes em espera de 
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cirurgia. Por forma a dar resposta a este aumento na lista de espera, em Julho, 

a direcção clínica aprovou a introdução de um segundo período de produção 

acrescida.  

Este esforço extra por parte de todos os intervenientes (anestesistas, 

enfermeiros, auxiliares, cirurgiões, etc..) levou a um aumento de 100% (de 44 

para 88), o número de doentes operados em produção acrescida. 

 

Cirurgia de Urgência 

O número de cirurgias urgentes também aumentou. No ano de 2018 foram 

operados 24 doentes com carácter de urgência. Durante este ano houve 7 

episódios com necessidade de intervenção urgente e origem na cirurgia 

torácica. 

 

Cirurgia Torácica Pediátrica 

Foram realizadas 7 cirurgias torácicas pediátricas, nomeadamente 3 

metastasectomias, 1 descorticação com encerramento de fístula broncopleural, 

1 plicatura diafragmática, 1 excisão de tumor do mediastino posterior e 1 

lobectomia inferior direita com linfadenectomia mediastínica. 

 

Colaborações Cirúrgicas 

Visto estarem localizados no tórax órgãos e sistemas abordados por outras 

especialidades, durante este ano, foi também pedida a colaboração da cirurgia 

torácica para a realização de cirurgias com origem em doentes de outras 

especialidades.  

Assim foram realizadas 5 cirurgias programadas e 7 de urgência, num total de 

12 cirurgias realizadas de forma conjunta com outras especialidades. Estas 

foram, na sua generalidade, realizadas fora do tempo de bloco da cirurgia 

torácica, o que implicou sobrecarga e necessidade de gestão dos tempos de 

consulta.  

 

Video Assisted Thoracic Surgery (VATS) 

Foram realizadas 18 cirurgias VATS durante o ano de 2018.  

O tempo médio de internamento dos doentes operados de forma electiva por 

esta abordagem foi de 2.2 dias.  
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Os doentes apresentaram melhor controlo da dor, não tendo sido necessária a 

colocação de analgesia regional central na maioria destes doentes.  

O nível de agressão cirúrgica revelou-se bastante menor, implicando uma 

menor intensidade de vigilância no pós-operatório imediato, sendo que alguns 

destes doentes necessitaram de cuidados somente a nível de enfermaria, 

poupando a já sobrecarregada unidade de cuidados intermédios. 

 

Ressecção de Nódulo Após Introdução de Coil 

Foi introduzido este ano um procedimento conjunto com a radiologia de 

intervenção que permite a ressecção atípica de nódulos pulmonares 

intraparenquimatosos profundos ou de pequenas dimensões. Desta forma, em 

primeiro tempo, a radiologia de intervenção introduz um coil metálico guiado 

por TAC, marcando o nódulo, permitindo a sua remoção, ou por cirurgia aberta 

ou por VATS.  

No ano de 2018 foram realizados 7 procedimentos deste tipo. 

 

Mediastinoscopia 

Durante o ano de 2017 foram requisitados ao exterior 50 exames de EBUS 

para diagnóstico e estadiamento mediastínico. A resposta é demorada e a 

cirurgia torácica propôs-se a realizar esse mesmo estadiamento, por 

mediastinoscopia, abreviando o diagnóstico e início de tratamento de doentes 

seleccionados.  

Desta forma, a técnica foi re-introduzida este ano nos procedimentos realizados 

pela cirurgia torácica. 
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Tabela da Actividade Operatória 

Cirurgia Número Mortalidade 
Hospitalar 

  n % 

Cirurgia Pulmonar    

Pneumectomia 6 0 0 

Pneumectomia iterativa 2 0 0 

Bilobectomia  3 0 0 

Lobectomia 78 1 1.3 

Segmentectomia 2 0 0 

Ressecção atípica 51 0 0 

Biópsia pulmonar 2 0 0 

Excisão de tumor do BPE e reconstrução brônquica 1 0 0 

Reconstrução do BPE e BPD  1 0 0 

Total 146 1 0.7 

    

Cirurgia da Pleura e do Pericárdio    

Descorticação 11 0 0 

Debulking pleural 1 0 0 

Encerramento de fístula broncopleural 2 0 0 

Elaboração de janela pleuropericárdica 7 1 14 

Total 21 1 4.7 

    

Cirurgia do Mediastino    

Timectomia 4 0 0 

Excisão de tumor do mediastino anterior 2 0 0 

Excisão de tumor do mediastino posterior 5 0 0 

Biópsia do mediastino 5 0 0 

Mediastinoscopia 2 0 0 

Total 18 0 0 

    

Cirurgia da Parede Torácica    

Ressecção de tumor da parede torácica com reconstrução 2 0 0 

Ressecção de tumor da parede torácica sem reconstrução 1 0 0 

Resseccão de arcos costais 3 0 0 

Drenagem de seroma e encerramento de fístula 
broncopleural 

1 0 0 

Drenagem de seroma/hematoma da parede 1 0 0 

Total 8 0 0 

    

Outras    

Revisão da hemostase 3 0 0 

Plicatura diafragmática 1 0 0 

Remoção e colocação de CVC totalmente implantado 1 0 0 

Esofagectomia 2 0 0 

Degastrogastrectomia, pericardiectomia parcial, ressecção 
atípica do lobo inferior direito e reconstrução pericárdica 

1 0 0 

Laqueação do ducto torácico 1 0 0 

Toracotomia exploradora 5 0 0 

Total 14 0 0 

    

Cirurgia electiva 185 1 0.5 

Cirurgia urgente 24 1 4.2 

    

Total Global 209 2 0.9 
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Mortalidade 

A mortalidade cirúrgica foi de 0% 

A mortalidade hospitalar em cirurgia programada foi de 0.5%. 

A mortalidade hospitalar global foi de 0.9%. 

O único óbito verificado em doentes submetidos a cirurgia programada ocorreu 

28 dias após a cirurgia, sendo que o doente teve alta ao 7º dia de pós-

operatório tendo sido re-internado 15 dias após alta com um quadro de 

pneumonia bilateral necrotizante. 

O único óbito verificado em doentes submetidos a cirurgia de urgência ocorreu 

num doente em estadio terminal, com um derrame pleural volumoso, 

condicionando estridor e dispneia, tendo o mesmo sido drenado 

cirurgicamente, sendo que seguidamente a doente apresentou a sua natural 

progressão. 

 

Tempo médio de internamento 

O tempo médio de internamento reduziu em 2018.  

 

 

Tempo médio de internamento nos cuidados intermédios 

O tempo médio de internamento na unidade de cuidados intermédios desceu 

de 2,1 para 1,2 dias. 

 

Re-Internamentos 

Nos primeiros 30 dias após alta ocorreram 10 re-internamentos ao longo do 

ano de 2018, sendo este valor igual ao registado o ano anterior. 
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Doentes internados no serviço de cuidados intensivos 

A necessidade de internamento em unidade de cuidados intensivos aumentou 

no ano de 2018. Assim, 15 doentes, o equivalente a 7% necessitaram de 

internamento neste serviço. Isto deveu-se não só por motivos clínicos mas 

também por falta de vagas noutras unidades.  

O tempo médio de internamento neste serviço foi de 4.3 dias.*  

Dos 15 doentes, 10 foram transferidos directamente para a enfermaria. Os 

restantes foram transferidos para a unidade de cuidados intermédios.  

Houve somente um re-internamento na unidade de cuidados intensivos, por 

agravamento de um quadro infeccioso. 

*à data de realização deste relatório ainda se encontrava internado um doente no serviço de cuidados intensivos 

 

Consulta Externa 

Houve um aumento no número de consultas externas em especial à custa do 

número de primeiras consultas. Isto vai de encontro ao aumento que se 

verificou no número de doentes operados. 
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Actividade Científica 

Apresentações Orais/Moderações 

Upfront surgery in N2 NSCLC 

Dr. Gonçalo S Paupério 

XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e Vascular, Albufeira, Portugal  

 

Video Session - moderação 

Dr. Gonçalo S Paupério 

XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e Vascular, Albufeira, Portugal  

 

Abordagem do Pneumotórax 

Dr. Filipe Leite 

XXVIII Curso da Escola de Pneumologia – Cirurgia Torácica  

 

Síndrome da Veia Cava Superior 

Dr. Gonçalo S Paupério 

XXVIII Curso da Escola de Pneumologia – Cirurgia Torácica  

 

Carcinogénese e biologia da célula neoplásica 

Dr. Gonçalo S Paupério 

Apresentação no âmbito do mestrado em Oncologia do ICBAS  

 

Association between patient-provider communication and lung cancer stigma 

Dr. Gonçalo S Paupério 

Apresentação no âmbito do mestrado em Oncologia do ICBAS  
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Doença do refluxo gastroesofágico e cancro do esófago 

Dr. Gonçalo S Paupério 

Apresentação no âmbito do mestrado em Oncologia do ICBAS  

 

Tratamento cirúrgico do adenocarcinoma do pulmão entre 2010 e 2015 no IPOFG-

Porto 

Dr. Gonçalo S Paupério 

Apresentação no âmbito do mestrado em Oncologia do ICBAS  

 

From mice to men: murine models of colorrectal cancer for use in translational 

research 

Dr. Gonçalo S Paupério 

Apresentação no âmbito do mestrado em Oncologia do ICBAS  

 

Ensaios Clínicos 

Participação no ensaio clínico fase III, open label, GO29527 – randomized study to 

investigate the efficacy and safety of atezolizumab (anti-PD-L1 antibody) compared 

with best supportive care following adjuvante cisplatin-based chemoterapy in PD-L1-

selected patients with completely resected stage Ib-IIIa non-small cell lung cancer 

 

Participação no ensaio clínico IPOscore – Prever o Risco de Complicações do 

Tratamento Cirúrgico e Intervindo no Prognóstico de Doentes com Cancro Através da 

Integração de Dados Clínicos e Biopatológicos  

 

Cursos/Formação/Reuniões Científicas 

NORTORAC – Reunião Oncológica do Norte 

Porto, Portugal  

Dr. Gonçalo S Paupério 
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XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e Vascular 

Albufeira, Portugal 

Dr. Gonçalo S Paupério 

 

XXVIII Curso da Escola de Pneumologia – Cirurgia Torácica   

Monte Real, Portugal  

Dr. Gonçalo S Paupério 

 

Clinical Immersion on Uniportal VATS Thoracoscopic Surgery 

Fundação Champalimaud 

Lisboa, Portugal  

Dr. Gonçalo S Paupério 

 

Ciclo de Estudos de Mestrado em Oncologia 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

Dr. Gonçalo S Paupério 


