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Ambulatório de Cirurgia Torácica - ACT

Áreas de atuação da Cirurgia Torácica:

1. Operações na Parede Torácica
2. Operações no Mediastino
3. Operações Pleurais
4. Cirurgia da Traquéia e dos Brônquios
5. Ressecções Pulmonares
6. Cirurgia Torácica Vídeo-Assistida (Videotoracoscopia)

1. Operações na Parede Torácica
• Correção das deformidades congênitas da parede torácica (pectus carinatum,

pectus excavatum e deformidades mistas).

• Ressecção de tumores da parede torácica com ou sem reconstrução.

• Afecções diafragmáticas: eventrações diafragmáticas e hérnias diafragmáticas.

2. Operações do Mediastino
• Mediastinoscopia / Mediastinotomia (cervical ou para-esternal) para diagnóstico

de tumores mediastinais e estadiamento de neoplasias malignas pulmonares.

• Timectomia (cervical, transesternal ou por videotoracoscopia) para ressecção de
timomas e ressecção do timo para controle de miastenia gravis.

• Ressecção de tumores neurogênicos (posteriores/paravertebrais).

• Diagnóstico de derrames pericárdicos (por vias sub-xifoidea ou
videotoracoscopia).

3. Procedimentos Pleurais
• Investigação diagnóstica e conduta terapêuticas das doenças pleurais como

derrames pleurais indeterminados, seqüelas pleurais infecciosas (empiema com
encarceramento pulmonar), tratamento dos derrames pleurais neoplásicos.

• Pleuroscopia Convencional e Vídeotoracoscopia diagnóstica e terapêutica.

• Pleurostomia / Toracostomia.

• Decorticação Pulmonar

• Videotoracoscopia com pleurodese para os derrames pleurais neoplásicos e
recidivantes.

4. Cirurgia da Traquéia e dos Brônquios
• Tratamento cirúrgico das estenoses de traquéia intra-torácica, carinal ou

traqueobrônquica.

• Broncoplastias.
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5. Ressecçôes Pulmonares
• Investigação diagnóstica e conduta terapêutica em infiltrados pulmonares,

nódulos pulmonares indeterminados e neoplasias pulmonares.

• Ressecções pulmonares para tratamento de seqüelas de doenças infecciosas
(seqüelas de tuberculose ou infecções fúngicas-aspergilomas).

• Biópsias pulmonares por toracotomia ou por videotoracoscopia.

• Segmentectomia / Lobectomias / Pneumectomias.

• Tratamento cirúrgico das doenças bolhosas do parênquima pulmonar (enfisema
bolhoso) e tratamento cirúrgico do pneumotórax espontâneo recidivante.

• Tratamento cirúrgico de ressecção das metástases pulmonares.

6. Cirurgia Torácica Vídeo-Assistida (Videotoracoscopia)
• Indicações diagnósticas e terapêuticas de afecções: Pleurais, Mediastinais,

Pulmonares, Pericárdio, Esôfago (em conjunto com equipe de gastrocirurgia),
complicações de Trauma Torácico.

• Tratamento ciúrgico da hiperidrose primária palmar, axilar, craniofacial pela
simpatectomia por videotoracoscopia bilateral.

• Exemplos de procedimentos por videotoracoscopia: diagnóstico e estadiamento
do carcinoma de pulmão;  doenças da Pleura como derrames pleurais
indeterminados e massas pleurais e derrames pleurais malignos; doenças
pleurais infecciosas (empiema pleural).

Observação importante para encaminhamento adequado dos pacientes:
Todo paciente para avaliação deverá ser encaminhado com radiografia simples de
tórax atualizada (realizada nos últimos 30 dias), além de outros exames
radiológicos quando já realizados previamente (outras radiografias ou tomografia
computadorizada de tórax como exemplos).


