
• GD - NUTRIÇÃO E CIRURGIA / CIRURGIA NO PACIENTE DESNUTRIDO 
 
Prezados alunos,  
Este GD se refere às Aula teórica, e  aos capítulos “Nutrição e Cirurgia” (pg.71-84; pgd.240-276) e “Cirurgia no 
Paciente Desnutrido” (pg.331-338; pgd.950-966); do Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed). 
A coordenação. 
 
 
1o Caso Clínico: 
 
S.C.P, sexo feminino, 56 anos, internada para ser submetida a operação devido a uma neoplasia de estômago. 
Paciente relata hiporexia há um ano, com perda de peso (não sabe precisar quanto) e saciedade precoce. Nega 
outras comorbidades. Solicitada avaliação nutricional pela equipe cirúrgica, constando os seguintes dados: paciente 
em regular estado geral, panículo adiposo preservado, peso atual= 49Kg, altura= 1,60m, albumina= 3,2g/dL. 
 

a) É possível fazer o diagnóstico nutricional com estas informações disponíveis? Discuta sobre os métodos 
utilizados (prós e contras). 

b) Quais outras informações são importantes? O que constitui a avaliação global subjetiva? 
 
 
2o Caso Clínico: 
 
M.A.O, 56 anos, altura: 1,58m, sexo feminino, melanoderma, é atendida pelo cirurgião de plantão no Hospital das 
Clínicas com relato de dor abdominal, hiporexia, náuseas e vômitos há 3 meses, associada com emagrecimento de 8 
kg  nos últimos 2 meses (peso anterior 65 kg). Ao exame: desidratada (3+/4+), hipocorada (1+/4+), anictérica, PA= 
120 x 80 mmHg, FC=88 bpm, BNRNF, MVF s/ RA, abdome flácido, indolor à palpação, com a presença de uma 
massa palpável em região de hipocôndrio direito de aspecto endurecido, sem pulsações e móvel à inspiração. 
Duas ultrassonografias abdominais prévias mostravam apenas litíase biliar; TC de abdome mostra ausência de área 
de continuidade entre o estômago e o pâncreas, além de dois nódulos hepáticos. Endoscopia digestiva alta (EDA) 
mostra lesão gástrica;  biópsia/exame histológico diagnosticou adenocarcinoma de estômago. 
 

a) Qual é o provável diagnóstico nutricional desta paciente? 
b) Calcule o  IMC para esta paciente. Qual o diagnóstico baseado neste índice? Cite vantagens e desvantagens 

deste parâmetro. 
c) Essa paciente é candidata a terapia nutricional pré-operatória? Justifique sua resposta. 
d) Como realizar a terapia nutricional pré-operatória? (discuta: via a ser utilizada, tempo, etc...). 

 
 
3o Caso Clínico: 
 
F.S.T, sexo masculino, 56 anos, com relato de dor ao evacuar, com alteração do hábito intestinal e hematoquezia há 
1 ano. Realizou colonoscopia há seis meses que mostrou uma lesão infiltrativa, vegetante e estenosante no reto. 
Confirmado diagnóstico de adenocarcinoma retal após estudo histológico da lesão. HP: Etilista e tabagista. Nega 
outras comorbidades. 
Durante a avaliação nutricional pré-operatória, o paciente relatou que o seu peso habitual era de 75kg, mas 
emagreceu muito nos últimos 6 meses (± 20kg). Contudo, após ser submetido a radioterapia e quimioterapia 
neoadjuvantes iniciadas há 6 semanas, notou melhora do apetite e ganho de peso concomitante, além da melhora 
dos sintomas gastrointestinais. Queixa-se de disfunção leve na execução das tarefas diárias. O exame físico mostrou 
perda de gordura subcutânea e de massa muscular importantes, sem edema. Peso atual= 58kg.  
 

a) Qual o provável diagnóstico nutricional deste doente? 
b) Qual a importância em saber que o paciente vem ganhando peso e que não apresenta sintomas 

gastrointestinais nos últimos 15 dias? Discuta. 
 
 

4o Caso Clínico: 
 
A.C.M, sexo masculino, 54 anos, admitido no Pronto Atendimento do HRTN com quadro de dor abdominal aguda, em 
faixa, no andar superior do abdome e vômitos, com sinais de irritação peritoneal difusa durante o exame físico. 
Dados vitais: FC=112 bpm, PA=80 x 40mmHg, emagrecido, com panículo adiposo e massa muscular escassos, 
abdome distendido, edema em tornozelos. Informa saciedade precoce e perda excessiva de peso nos últimos meses, 
além de ingestão de cerca de um litro de cachaça por dia.  
 

a) Quais são as principais hipóteses diagnósticas? 
b) Como você classificaria este paciente quanto ao grau de nutrição? Quais são os principais indicadores do 

estado nutricional? 



c) Você indicaria a terapia nutricional neste paciente, neste momento? Discuta. 
d) Discuta o impacto do estado nutricional na resposta orgânica ao trauma e na evolução do paciente. 
e) Este paciente apresenta fatores de risco para o desenvolvimento de síndrome da realimentação. Explique o 

que é esta síndrome, quais as alterações encontradas e como evitá-la. 
 
 
5o Caso Clínico: 
 
A.R.V, sexo masculino, 70 anos, internado para operação devido um tumor de laringe. Relata que, há 10 anos, 
apresenta sensação de corpo estranho na faringe, acompanhada de odinofagia e disfagia. Evoluiu com dispneia em 
repouso e estridor há 2 meses, sendo realizada traqueostomia de urgência. Etilista e tabagista. Informa perda de 3Kg 
no último ano, e HAS em uso de captopril (25mg/BID). 
 

a) Considerando a perda de peso pequena (3Kg/ano) este paciente deve ser submetido a avaliação nutricional 
pré-operatória? Explique. 

b) A família interroga qual deve ser o horário da última refeição do paciente, considerando que ele será operado 
às 7h, e se ele pode beber água antes da operação? Oriente a família quanto a isso. 

c) O tempo de jejum pré-operatório pode interferir na evolução do pós-operatório? Explique. 
d) Considerando que o paciente será submetido a laringectomia total, qual é o tipo de nutrição ideal no pós-

operatório? Qual a melhor via? Quando deve ser iniciada? Discuta. 
e) Após o início da dieta, o paciente evolui com distensão e desconforto abdominal, no 2ºDPO. Qual a hipótese 

diagnóstica? Quais medidas devem ser tomadas. 
 
 




