
 
• 1O GD – INTRODUÇÃO - FUNDAMENTOS EM CLÍNICA CIRÚRGICA: 

 
 

Discutir os seguintes casos clínicos: como proceder em relação às seguintes situações pré-operatórias. 
Considerem aspectos técnicos e ético-legais; para isto procurem refletir em relação aos conhecimentos 
necessários para um posicionamento mais adequado, se possível pesquisando sobre eles antes do GD. 

 
 
1o CASO CLÍNICO: 
Luiz Pedro, sexo masculino, 23 anos, melanodérmico, sem plano de saúde privado, de baixa condição sócio-
econômica, foi atendido no Pronto Atendimento de um Hospital Universitário, com quadro sugestivo de abdome 
agudo. Exame físico evidenciou abdome em tábua e a radiografia de tórax, pneumoperitônio. Paciente tabagista e 
com história de dor epigástrica em queimação há alguns meses. Dra. Lidiane, cirurgiã de plantão, indicou o 
tratamento cirúrgico de urgência, no entanto, os leitos (total de 4) designados para cirurgia de urgência estavam 
ocupados (sem previsão de altas). Dra. Lidiane preencheu a guia de internação de urgência e entregou ao Dr. Pedro 
(coordenador do plantão) para “colocar o paciente na central de leitos”. Mais tarde ela confidenciou ao seu residente: 
“o Dr. Pedro sabia que não tínhamos vaga e autorizou fazer a ficha para atendermos o paciente, agora ele é que tem 
que conseguir transferir o paciente”. Você concorda com a posição de Dra. Lidiane? Discuta. 
 
 
2o CASO CLÍNICO: 
Paula Vieira, sexo feminino, 28 anos, casada, feodérmica, relata ganho de peso (20 Kg) nos últimos sete anos. É 
sedentária; já se submeteu a 3 tipos de dietas alimentares nos últimos dois anos, sem sucesso. Nega tratamento 
medicamentoso. Nega diabetes mellitus. É hipertensa há 3 anos, conseguindo bom controle medicamentoso. Ao 
exame físico, detectaram-se discretas varizes nos MMII;  altura = 1,70m; peso = 92,5 Kg (IMC=32).  Restante do 
exame físico sem alterações. Procurou Dr. Cláudio para a realização de cirurgia bariátrica (gastroplastia). Foi 
orientada sobre não se enquadrar nas indicações desta operação (IMC>40, ou maior que 35 com comorbidades 
associadas), mas insiste muito, chora no consultório, diz que quer morrer. Dr. Cláudio encaminha Paula para o 
endocrinologista e a nutricionista da Equipe para tratamento conservador. Após alguns dias, o marido de Paula, 
procura o Dr. Cláudio, preocupado porque a paciente encontrou outro cirurgião disposto a realizar a operação. O 
marido entende que Paula não deveria ser submetida ao procedimento e quer ajuda. Ameaça processar e até matar 
o outro cirurgião, caso aconteça algo com sua esposa. Dr. Cláudio diz que apesar de conhecer o outro cirurgião não 
pode fazer nada. Você concorda com a posição do Dr. Cláudio? Discuta. 

 
 

3o CASO CLÍNICO: 
Célia de Souza, 56 anos, feodérmica, dona de casa. Peso atual: 62kg (estável), altura: 1,59m. Há três semanas, 
durante uma consulta médica foram diagnosticadas anemia e massa abdominal palpável. Após adequada 
propedêutica e estadiamento optou-se por indicar tratamento cirúrgico (hemicolectomia direita para tratamento de 
neoplasia do cólon ascendente sem evidências tomográficas de metástases a distância e de irressecabilidade). 
Exames pré-operatórios recentes encontram-se todos normais, exceto o hemograma (Hb = 10,8g%). Paciente deseja 
ser operada, contudo é testemunha de Jeová e não concorda em receber transfusão. Diante desta restrição, o 
cirurgião Dr. Flávio se recusa a operá-la, afirma que ninguém irá fazê-lo e solicita que D. Célia assine um termo de 
recusa do tratamento. Você concorda com a decisão do Dr. Flávio? Discuta. 
	
4o CASO CLÍNICO: 
Mariana Pereira, 37 anos, obesa classe III (Peso- 140; IMC-51), hipertensa e diabética. Apresenta doença por refluxo 
gastroesofágico, confirmada por pHmetria esofágica de 24h e endoscopia (esofagite classe B de Los Angeles). Com 
a adoção das medidas dietético-posturais e a antisecreção com IBP em dose dobrada, paciente refere melhora 
importante dos sintomas (pirose e regurgitação). No entanto, paciente demonstra interesse em ser operada, pois está 
com medo de ficar tomando omeprazol indefinidamente. O fato é que Mariana não está conseguindo emagrecer, 
mesmo com o acompanhamento da endocrinologia e nutrição. Dr. Júlio explica que a cirurgia antirrefluxo nesta 
situação apresentaria grandes dificuldades, com significativo risco de complicações, não sendo portanto 
recomendável. Considerando que Mariana não está conseguindo emagrecer com métodos conservadores há mais 
de 2 anos, Dr. Júlio questiona se ela conhece a opção cirúrgica (bariátrica) para tratamento da obesidade, que teria 
também vantagem no controle do refluxo gastresofágico. A paciente fica furiosa com o questionamento do Dr. Júlio e 
diz ele quer tirar dela o seu maior prazer. O que fazer? 




