
 

 

• GD: CIRURGIA NO PACIENTE HIPERTENSO / CARDIOPATA 
 
Prezados alunos,  
Este GD se refere a Aulas teóricas, e  aos capítulos “Cirurgia no paciente Hipertenso” (pg.135-40; pgd.1241-1271), e 
“Cirurgia no paciente Cardiopata” (pg.135-40; pgd.1272-1300) do Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed). 
A coordenação. 
 
Questão 1 - 
 
J.G.S, 64 anos, sexo masculino, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Portador de HAS há 25 anos em uso 
regular  de Enalapril (20mg BID) e Hidroclorotiazida (25mg MID) com controle eficaz da PA; tabagista (20 anos/maço). 
Proposta cirúrgica: prostatectomia. Exame físico à internação: bom estado geral, corado, hidratado, PA=130x90mmHg, 
FC=80bpm, FR=16irpm, abdome livre, ausculta respiratória e cardíaca sem alterações. 
 
a) Qual classe de preditor clínico e cirúrgico do risco cardiovascular este paciente apresenta? 
b) Em que situações a hipertensão tem maior influência no risco cirúrgico?  
c) Cite alguns estímulos que podem aumentar a resposta hipertensora perioperatória no paciente hipertenso.  
d) Caso a pressão arterial estivesse 190x120 mmHg, a cirurgia deveria ser adiada? Qual seria o aspecto mais 

importante nesta decisão?  
e) As medicações utilizadas pelo paciente devem ser suspensas no pré-operatório?  
f) Este paciente apresentou aumento importante da pressão arterial nas primeiras horas após a cirurgia. Quais as 

possíveis causas deste aumento?  
 
Questão 2 
 
M.S.C., 45 anos, G2P2A0, com quadro de sangramento uterino intermitente devido a mioma intramural de 10 cm de 
diâmetro com repercussão hemodinâmica (Hb = 9,0mg/dL nos últimos meses). Indicado tratamento cirúrgico 
(histerectomia). Paciente portadora de estenose mitral secundária à doença reumática. Ao exame: hipocorada (2+/4+), 
hidratada, PA=130x85mmHg, FC=76bpm, FR=18irpm, abdome livre, BNR com B1 hiperfonética, sopro mesodiastólico de 
média intensidade em borda esternal esquerda inferior e ausculta respiratória sem alterações. 
 
a) Deve-se fazer profilaxia antibiótica no pré-operatório?  
b) Esta paciente apresenta preditor clínico de risco cardiovascular?   
c) Como deve ser o manejo da frequência cardíaca no perioperatório desta paciente?  
d) Se esta paciente fizesse uso de amiodarona para tratamento de arritmia cardíaca de difícil controle, qual seria a 

conduta em relação a manutenção do mesmo no pré-operatório?  
 
Questão 3 -  
 
P.V.S., 19 anos, sexo feminino, portadora de insuficiência renal crônica dialítica, recebe indicação de transplante renal 
pelo nefrologista. Apresenta HAS controlada e insuficiência cardíaca (classe II da NYHA) devido a miocardiopatia de 
causa desconhecida. Em uso de: Captopril (25mg TID) e Carvedilol (12,5mg BID). Faz diálise regularmente três vezes 
por semana com bom controle da função renal. 
 
a) A paciente apresenta preditores clínicos de aumento do risco de complicações cardiovasculares? De qual categoria? 

Qual a sua importância?  
b) Como podemos avaliar a capacidade funcional desta paciente?  
c) Qual a classificação de risco anestésico (ASA) desta paciente?  
d) Como proceder em relação aos medicamentos utilizados pela paciente?  
 
 
 
 
 
 




