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C I R U R G I A   I 
 

Estudo Dirigido – Cirurgia de Ambulatório 
 

ESTUDO DIRIGIDO 1 

 
 

1) J.B.M, 28 anos, gênero feminino, procura ambulatório de Cirurgia 
relatando que há cerca de 6 meses vem apresentando “carocinho” (SIC) 
no ombro esquerdo. Nega sintomas locais, mas paciente se sente 
incomodada com o aspecto inestético da lesão.  Sem outras queixas e sem 
doenças associadas conhecidas. 
 

a. Observe, abaixo, a foto da lesão e descreva a mesma: 
 

 
 

RESPOSTA: 
 

b. Qual é a característica típica desta lesão, quando se tenta 
pinçá-la entre dois dedos? 
RESPOSTA: 
 

c. Por que surgem estas lesões? 
RESPOSTA: 

 
Continuação 1) Paciente foi orientada da benignidade da lesão e da não 
necessidade de resseca-la, contudo paciente insiste que a lesão a incomoda 
muito esteticamente e que às vezes coça.  

d. O que fazer? 
RESPOSTA: 
 

Continuação 1) Paciente retorna uma semana depois com TCLE assinado, em 
bom estado geral e sem queixas. Realizada ressecção cirúrgica da lesão, sob 
anestesia local (bloqueio de campo - discutir). 

 
e. Quais são as orientações que devem ser dadas à paciente? 

Quanto tempo depois ela deve retirar os pontos e onde deve 
retirá-los?  



RESPOSTA:  
 

 
f. Depois da operação o Prof. emite uma receita médica para o 

paciente.  Discutam as questões abaixo relativas a esse 
assunto.  
 
A) quais os dados médicos que são indispensáveis em uma 
receita médica? R:  
B) uma receita médica pode ser emitida sem carimbo? R:  
C) a repetição de receita médica na ausência do paciente 
constitui infração à ética? R:  

  



 
 

ESTUDO DIRIGIDO 2 

 
 

2) M.M.J., 45 anos, gênero masculino, apresenta nódulo único na parte 
anterior do tronco,  com cerca de 2cm de diâmetro, de consistência 
elástica, de coloração normal da pele. Observa-se um ponto central, por 
onde paciente relata que há eliminação de material esbranquiçado 
quando espreme. Relata que há alguns meses, a lesão inflamou (ficou 
doloroso e avermelhado) e teve de tomar antibióticos e aplicar 
compressas quentes. (SIC) 

 

 
 

a. Pelas características acima, qual deve ser esta lesão? 
 

b. Quais são as causas desta lesão? 
 

 
c. Qual deve ser o tratamento cirúrgico? 

 
Continuação  2) Feita ressecção com a retirada da cápsula íntegra. Como o 
aspecto da lesão era característico, o cirurgião optou por não enviar o cisto 
para exame anatomopatológico. 
 

d. Você concorda com esta decisão? Justifique 
 

e. Após a operação o paciente solicita um atestado médico. 
Referente a este assunto discuta as questões abaixo.  
A) Um médico perito pode recusar atestado de colega se não 
concordar com ele? R:  
B) O diagnóstico do paciente pode ser colocado no atestado 
médico? R:  
C) O atestado médico pode ser emitido sem o carimbo do 
médico? R:  
D) O atestado médico para dispensa de educação física deve 
conter o motivo de afastamento do aluno?  

 
 

 
 

 
 



ESTUDO DIRIGIDO 3 

 
 

3) J.K.J., 65 anos, gênero masculino, procura atendimento médico, em 
decorrência da presença de “verrugas” SIC no rosto, que surgiram há 
alguns anos. Relata que no início eram pintas escuras, mas que tornaram-
se mais elevadas e mais claras com o tempo.  Nega sintomas e 
complicações. Veja as lesões abaixo: 

 

 
 

a. Qual é o diagnóstico mais provável desta lesão? O que são e 
quando surgem? 

 
b. Porque houve mudança no aspecto da lesão (manchas escuras 

para “verrugas claras”.  

 
Continuação 3) Paciente foi orientado quanto à não necessidade de ressecção 
cirúrgica, especialmente porque as lesões não o incomodam esteticamente. 
 

c. Caso o paciente se incomodasse esteticamente com as lesões, 
qual deveria ser o tratamento? Em que situação, deveríamos 
considerar o risco de malignização? 
 

d. Caso seja feita a ressecção de um nevo pigmentado e haja o 
extravio do material ao ser encaminhado para o patologista, o 
que deve ser feito? 
 

e. Quando um médico atende o paciente e entrega para ele o 
TCLE, outro médico pode fazer o tratamento?  
 

f. Comente a charge abaixo: 



 
 
  



ESTUDO DIRIGIDO 4 

 
4) M.L.M, 45 anos, leucodérmica, gênero feminino, procura o cirurgião, pois 

está com um “caroço” (SIC) nas costas há vários meses. O caroço está 
crescendo, e causa dor quando movimenta o braço e quando deita sobre 
ele. Trata-se de paciente desnutrida, com relato de alcoolismo (ingestão 
de 1 litro de aguardente por dia, nos últimos 3 anos) e com história 
recente de hemorragia digestiva alta, com necessidade de internação e 
hemotransfusão. 
Ao exame, observa-se nódulo de consistência macia, elástica (como 
borracha), móvel e que faz relevo na pele que tem aspecto normal. O 
nódulo localiza-se no tronco posterior, mede cerca de 5 cm de diâmetro e 
é indolor à palpação. 
 

  
 

a. Qual é o diagnóstico mais provável? Quais são os diagnósticos 
diferenciais? 

 
b. Há indicação cirúrgica? Discutir. 

 
c. Das possíveis complicações pós-operatórias, cite as mais 

comuns. 
 

d. Caso se opte por fazer a ressecção da lesão, quais são os 
cuidados a serem tomados para diminuir o risco de 
complicações. 
 

e. Paciente não quer parar de beber, nem fazer os exames. Como 
proceder?  

f. O que os pacientes pensam sobre o atendimento médico feito 
por um estudante de medicina? Converse com 3 pacientes na 
Triagem e peça que cada um deles relate ou escreva  as vantagens 
e desvantagens desse atendimento e discutam na próxima aula 

  



ESTUDO DIRIGIDO 5 

 
 

5) M.A.D., 32 anos, gênero masculino, procura Ambulatório Borges da Costa 
para tratar uma unha encravada (onicocriptose) no hálux direito,  que o 
tem feito sofrer nos últimos anos.  
 

 
 

a. Por que ocorre a onicocriptose? 
 

b. Quais são as alterações observadas? 
 

c. O tratamento deve ser cirúrgico, frequentemente estando 
indicada a onicoplastia. Como deve ser feita esta operação? 
 

d. O que é a cantoplastia? 
 

e. O que é a matricectomia?  

f. Em casos mais iniciais, menos graves, pode-se tentar a 
fenolização. O que vem a ser esta técnica? 

  



ESTUDO DIRIGIDO 6 

 
 
 

6) R.S., 54 anos, gênero feminino, diabética (insulinodependente), 
hipertensa. História de evento coronariano agudo recente, em uso de 
aspirina 100mg ao dia. Procura o ambulatório de Cirurgia com queixa de 
“orelha rasgada”. Deseja ser operada. 

 
a. Qual são as causas da laceração (rasgo) da orelha?  

 
b. Por que está indicado o tratamento cirúrgico (lobuloplastia)? 

 
c. Discutir e demonstrar as opções cirúrgicas da lobuloplastia. 

 
d. Como a paciente usa cronicamente aspirina, é necessário 

suspender previamente o uso? 
 

e. Seria importante medir a pressão da paciente? Você pediria 
exames pré-operatórios para esta paciente? 

 
f. Quais são os cuidados pós-operatórios? 
g. Durante a anestesia a paciente apresentou sinais de 

intoxicação anestésica evoluindo para um choque anafilático. 
A) Descrevam são os sintomas clínicos para o diagnóstico?  
 
 
 
B) Descrevem o passo a passo das condutas a serem tomadas.  
 

 
Veja o resultado: 

 


