
 
• GD - CONVENIÊNCIA OPERATÓRIA / AVALIAÇÃO CLÍNICA PRÉ-OPERATÓRIA 

 
 
Prezados alunos,  
Este GD se refere à Aula AT e aos capítulos “Conveniência Operatória” pg.13 (2ed.papel); pgd. 54 (2ed.digital) e 
“Avaliação Clínica Pré-operatória” pg. 23 (2ed.papel); pgd.83 (2ed.digital) do Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica 
(2a. ed). 
A coordenação. 
 
 
1o CASO CLÍNICO: 
 
Paciente do sexo feminino, 62 anos, hipertensa, apresentou um episódio de hematoquezia, sem outras queixas. 
Avaliada pelo coloproctologista, que realizou exame clínico (anamnese e exame físico), seguido de 
retossigmoidoscopia que diagnosticou um tumor de sigmoide (sem sinais de sangramento recente). Solicitados 
exames complementares, que incluiram tomografia computadorizada (TC) de abdome e pelve. Discutida, com a 
paciente e seu marido, a possibilidade de tratamento cirúrgico (retossigmoidectomia laparoscópica). 
Em relação ao caso: 
 
a) Discuta os fatores que justificam a terapêutica cirúrgica: 

- considerar o conhecimento da doença 
- vantagens e desvantagens desse tratamento em comparação às de outras terapias.  

b) Defina o procedimento cirúrgico de acordo com o momento operatório: 
- operação eletiva X urgência X emergência 
- cite situações clínicas que poderiam vir a modificar esta definição 
- nas três situações é necessário o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)? 
- quais são os itens mais importantes que deverão constar no TCLE?  

c) Como deve ter sido o exame clínico pré-operatório realizado pelo cirurgião coloproctologista? Cite os dados 
clínicos que devem ter sido pesquisados sistematicamente (1) na anamnese e (2) no exame físico.  

d) Além da TC, cite os demais exames complementares solicitados pelo coloproctologista? Justifique cada um dos 
exames solicitados de rotina.  

e) Quais são os parâmetros que conceituamente devem ser considerados na definição do risco anestésico-
cirúrgico? Nessa paciente, quem deveria se responsabilizar por esta definição? Classifique o risco. 

f) Em que situação hipotética seria justificável o encaminhamento dessa paciente para avaliação clínica pré-
operatória especializada (seja com o clínico geral ou cardiologista)? Discuta. 

g) O que se espera de um clínico geral (ou especialista) ao se encaminhar paciente cirúrgico? E o que 
definitivamente não é necessário, nem desejável?  

h) Em que situação hipotética, mesmo havendo indicação cirúrgica, não seria possível decidir pela realização da 
operação? Cite eventuais critérios de inoperabilidade relativos e absolutos.  

 
2o CASO CLÍNICO: 
 
Paciente de 66 anos, sexo feminino, ex-tabagista, apresenta diabetes mellitus tipo 2 malcontrolado, em uso irregular 
de hipoglicemiante oral (metformina). Relata baixa tolerância a exercícios físicos (pequenos esforços) e sintomas 
urinários (poliúria e algúria). Foi diagnosticada com artrose no quadril, com indicação para tratamento cirúrgico 
(colocação de prótese de quadril) eletivo. Não foi realizado exame clínico completo. 
Em relação a este caso, discuta: 
 
a) Caso hipoteticamente haja alguma dúvida na indicação cirúrgica dessa doente, o que deveria ser feito pelo 

ortopedista responsável?  
b) Considerando apenas o enunciado acima, qual seria a classificação ASA? Justifique.  
c) O momento operatório lhe parece oportuno? Discuta o significado de reversibilidade do risco cirúrgico. Cite as 

duas diferentes estratégias para se reverter um risco proibitivo. 
d) Neste caso, é necessária avaliação clínica pré-operatória especializada? Caso afirmativo, você a encaminharia 

para um clínico geral ou para um especialista clínico? Justifique. 
e) Quais são os princípios fundamentais de uma adequada consulta médica pré-operatória feita pelo clínico geral? 

Na prática, estes fundamentos têm sido observados? Discuta. 
f) Cite os exames pré-operatórios que deveriam ser solicitados neste caso. Considere (1) exames de rotina, de 

acordo com idade, sexo e porte da operação; (2) exames orientados pela história clínica.  



g) No pré-operatório, foram solicitados testes sorológicos para hepatite B e C e para Aids, contudo a paciente está 
se recusando a realizar estes exames. O que fazer? Discuta as vantagens e limitações em relação à solicitação 
rotineira desses exames.  

 
 
3o CASO CLÍNICO: 

 
 
Paciente de 58 anos, sexo masculino, hipertenso bem compensado, em uso regular de captopril (50mg/BID). Iniciou 
com dor abdominal aguda sendo diagnosticado, após avaliação clínica e tomográfica, apendicite aguda inicial, sem 
sinais de complicações. No momento, paciente encontra-se estável, pressão arterial – 130X85mmHg, com exame 
físico sem outras alterações, além das próprias do abdome agudo. Exames laboratoriais dentro da normalidade, 
exceto pela leucocitose (13.000 sem desvio) e PCR (68). 
Em relação a este caso, discuta: 

 
a) Qual a classificação ASA? Justifique. 
b) Qual deve ser o tratamento proposto para este paciente? Seria possível, ao compartilhar a decisão terapêutica, 

oferecer ao paciente outras opções de tratamento (exemplo: clínico conservador)? Dê algum exemplo em que 
esta situação seja possível. 

c) Classifique o procedimento cirúrgico de acordo com o momento operatório.  
d) Discuta as indicações, vantagens e desvantagens entre as diferentes opções terapêuticas: de acesso cirúrgico 

(incisão específica, laparotomia, cirurgia laparoscópica), tipos de anestesia para cada acesso; emprego de 
antimicrobianos.  

 




