
 

 

• GD CIRURGIA NO PACIENTE DIABÉTICO 
 
Prezados alunos,  
Este GD se refere a Aula teórica, e ao capítulo “ Cirurgia no paciente Diabético” (pg.135-40; pgd.1117-1143), do Livro 
Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed). 
A coordenação. 
 
1a Questão: Paciente de 72 anos, sexo masculino, hipertenso em uso de losartana 50 mg MID e diabético em uso de 
Insulina NPH (25 UI - manhã / 10 UI – noite) e metformina 500 mg TID. Será submetido a artroplastia de quadril (cirurgia 
eletiva). A cirurgia foi agendada para as 16 horas e o paciente deverá internar no dia da cirurgia. PA: 130x80 mmHg, 
glicemia jejum 123 mg/dL e hemoglobina Glicada (Hb1Ac) 6%. 
 

a) Quais exames você solicitaria no pré-operatório? 
b) Qual exame reflete melhor controle glicêmico? Discuta. 
c) A operação poderia ser realizada caso o paciente apresentasse glicemia em jejum de 200mg/dL e a HbA1c de 

9%?  Qual a conduta ideal? 
d) Como você orientaria sobre o jejum e o uso das medicações no pré-operatório? 
e) Discuta sobre a ROT (resposta orgânica ao trauma) no paciente diabético e qual o melhor horário para ser 

agendada a operação no paciente diabético. 
f) Como faremos o controle glicêmico peroperatório e pós-operatório? 
g) Quais as complicações pós-operatórias mais comuns no paciente diabético? 
h) Quando reiniciar o uso do hipoglicemiante oral? 

 
2a Questão: Paciente de 74 anos, sexo masculino, será submetido prostatectomia radical laparoscópica. Apresenta 
diabetes, hipertensão e dislipidemia, em uso de metformina (850 mg/dL BID),  glicazida MR (60mg/MID), amlodipina (5 
mg/MID), metoprolol (100mg/MID), atorvastatina (40 mg/MID) e AAS (100mg/MID). Relata ter realizado há 5 anos 
angioplastia com implante de stent farmacológico na artéria descendente anterior (DA) da coronária. Na avaliação pré-
anestésica trouxe alguns exames realizados recentemente: Creatinina (1,8 mg/dL), Glicemia jejum (117 mg/dL), HbA1c 
(6,6%), teste ergométrico não isquêmico (8,1 mets), Eco-Doppler de carótida (estenose carótida bilateral de 45%). Ao 
exame físico: PA 130x80 mmHg. 
 

a) Quais são os principais órgãos e sistemas que devemos avaliar no paciente diabético?  
b) Qual a classificação da ASA pare este paciente? 
c) Como você orientaria este paciente no pré-operatório, quanto ao jejum e ao uso da medicações? 
d) Quais cuidados o anestesiologista deverá tomar no intraoperatório para evitar aumento na morbidade e 

mortalidade neste paciente? 
 
3a Questão: Paciente de 31 anos, sexo feminino, sem comorbidades, pratica corrida (10 quilômetros, três vezes na 
semana). Teve uma lesão de ligamento cruzado anterior com indicação cirúrgica eletiva (reconstrução do ligamento 
cruzado anterior por videoartroscopia). Relata que há algum tempo vem apresentando perda de peso, aumento do 
apetite, irritabilidade, diminuição da performance durante as atividades físicas e episódios de palpitação. Trouxe consigo 
um exame fechado solicitado recentemente pela ginecologista com os seguintes resultados: TSH suprimido e T4/T3 
elevados. 
 

a) Qual o provável diagnóstico? 
b) Como deve ser o preparo pré-operatório desta paciente? 
c) Qual tempo médio para este preparo? Discuta. 
d) Caso a paciente tivesse tido uma queda durante o treinamento com fratura exposta de tíbia distal e necessitasse 

de uma cirurgia de urgência, como conduziríamos o preparo pré-operatório? 
 
4a Questão: A.P.S., 56 anos, sexo masculino, com sintomas de infecção urinária de repetição, aguardando operação 
para ressecção de câncer de bexiga. Portador de diabetes mellitus tipo II em uso de Metformina (850mg BID). É 
tabagista há 35 anos. Ao exame: corado, hidratado, PA=130x90mmHg, FC=70bpm, FR=14irpm, abdome livre, sem 
massa palpáveis, BNRNF sem sopros, MVF sem RA. Glicemia capilar = 290mg/dL. 
 

a) Qual é o exame que reflete melhor o controle glicêmico do paciente?  



 

 

b) Quais exames pré-operatórios devem ser solicitados para este paciente? 
c) Discuta o melhor tipo de anestesia neste paciente. 
d) Deve-se internar este paciente quanto tempo antes do procedimento cirúrgico? 
e) O paciente é usuário de Metformina. Este medicamento deve ser suspenso antes do procedimento? Por quê? 
f) Como controlar a glicemia no pós-operatório? 
g) Quando voltar com o hipoglicemiante oral? 




