
 
• GD: PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO I 

 
Prezados alunos,  
Este GD se refere à Aula teórica e ao capítulo “Preparo Pré-operatório” (pg.117-26; pgd.379-403) do Livro 
Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed). 
A coordenação. 
 
pg (página(s) do livro em papel); pgd (página(s) do livro digital) 
 

 
1º Caso Clínico (ASSUNTO: PREPARO PSICOLÓGICO) 

 
Paciente do sexo masculino, 62 anos, tabagista e etilista, com quadro de disfagia progressiva e emagrecimento há 3 
meses. Exames diagnosticaram carcinoma espinocelular (CCE) obstrutivo do esôfago torácico inferior (localizado à 
32cm da arcada dentária superior), ressecável e não metastático. Paciente apresenta ainda DPOC, hipertensão 
arterial e diabetes mellitus, mas todas as comorbidades adequadamente compensadas; HF: pai e irmão falecidos por 
devido câncer. A equipe decidiu por realizar tratamento multimodal (radio e quimioterapia neoadjuvantes e 
esofagectomia subtotal) e o paciente acaba de ser notificado em relação à natureza neoplásica da doença, à 
necessidade do tratamento cirúrgico, ao porte da operação e aos riscos inerentes a ela. 
 
a) Quais são os cuidados essenciais ao se contar a um paciente que ele tem uma doença que deverá ser tratada 

com cirurgia de maior porte? E em particular de uma neoplasia maligna?  
b) Esse paciente vai realizar radio e quimioterapia antes da operação; mesmo assim precisaria saber de antemão 

que após algumas semanas da neoajuvância deverá ser operado? Justifique.  
c) Quais são os sentimentos que naturalmente o paciente deverá apresentar ao ser informado da necessidade de 

ser operado?  
d) Ao saber que realizará um procedimento cirúrgico de maior vulto e risco, quais seriam os medos mais 

frequentes? Como abordá-los objetivamente com o paciente?  
e) Você, um amigo ou familiares já viveu uma situação dessa? Como foi a experiência? Relate. 
 
 
2º Caso Clínico (ASSUNTO: PREPARO PSICOLÓGICO) 

 
Paciente do sexo feminino, tabagista, 50 anos, veio à consulta por causa da presença de um “caroço” na mama 
direita. Após a propedêutica, foi diagnosticada a presença de neoplasia de mama avançado (com metástases em 
linfonodos axilares). Foi indicada mastectomia radical unilateral. Após avaliação clínica pré-operatória, a paciente foi 
classificada como ASA 2. A paciente se mostra relutante em aceitar o tratamento proposto, com muito medo da 
anestesia e das sequelas pós-operatórias. 
 
a) Na prática, como devemos preparar psicologicamente essa paciente para o procedimento cirúrgico?  
b) O que poderia aumentar ainda mais o medo/angústia/pânico da paciente (além da necessidade de operar), e que 

deveríamos evitar a todo custo?  
c) Quais são as bases da relação cirurgião-paciente?  
d) Pode ser necessário encaminhar a paciente para ajuda especializada (saúde mental)? Discuta. 
e) Quais seriam os principais objetivos da consulta pré-anestésica, especificamente neste caso? Seria interessante 

empregar medicação pré-anestésica? Com quais objetivos?  
 
 
2º Caso Clínico (cont.) (ASSUNTO: PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO) 

 
A mesma paciente com a neoplasia de mama, após receber as devidas orientações e mostrar-se interessada na 
realização do procedimento cirúrgico foi encaminhada: (1) para a consulta pré-anestésica (avaliação do risco 
anestésico), (2) para cadastro na comissão municipal de oncologia (que é o que autoriza a realização do 
procedimento oncológico), além de ter sido orientada (3) a ler e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido 
(“leve para você assinar e traga assinado no dia da operação, caso concorde com o procedimento já tendo recebido 
os devidos esclarecimentos”). Após 2 semanas, surge uma vaga para operá-la e ela é contatada, por telefone, para 
internar em jejum no dia seguinte. Ao admitir a paciente, o mastologista descobre que ela cadastrou-se na comissão 
de oncologia, contudo não conseguiu fazer a avaliação pré-anestésica (estão agendando apenas para dois meses 
depois) e esqueceu de assinar o TCLE, apesar de concordar com o procedimento e estar pronta para assiná-lo o 
quanto antes. 
 
a) Quais seriam, na sua opinião, as condutas possíveis nesse caso? Qual teria sido a conduta mais adequada para 

evitar esta situação?  



b) Em que situação seria fundamental o adiamento do procedimento?  
c) Por que neste caso a paciente não precisou “autorizar” a guia de internação?  
d) Como é o fluxo para autorização de operações eletivas não oncológicas no SUS / Medicina suplementar? Discuta 

(as diferenças do SUS e Medicina Suplementar)  
 

 
3o Caso Clínico (ASSUNTO: PRÉ-OPERATÓRIO IMEDIATO) 

 
Paciente do sexo masculino, 66 anos, apresenta hérnia ínguino-escrotal direita recidivada com encarceramento 
crônico. Não apresenta sinais de estrangulamento, nem de obstrução intestinal (hábito intestinal normal). HP: 
hernioplastia inguinal bilateral há 8 anos; hipertensão arterial compensada (captopril 25mg/TID, hidroclorotiazida 
50mg/MID, propanolol 40mg/MID), tabagista (10 maços/ano) e insuficiência cardíaca compensada (fração de ejeç!ao 
58%), secundária à hipertensão. Programada a operação para a semana seguinte, na parte da tarde (13h:30). 
 
a) Qual deverá ser o dia ideal (e horário) para a internação hospitalar deste paciente? Quais seriam as orientações 

a serem dadas ao paciente antes da internação? (jejum pré-operatório, uso de medicamentos) 
b) Haveria, neste caso, vantagem no emprego de bebida rica em carboidrato e com glutamina, até 2 horas antes do 

procedimento cirúrgico?  
c) Cite os principais cuidados pré-operatórios com esse paciente (em relação a tricotomia, banho com degermante, 

lavagem intestinal, esvaziamento vesical etc.)  
d) Caso o paciente apresentasse constipação crônica e nos últimos 4 dias antes da operação estivesse sem 

evacuar, qual deveria ser a conduta correta? Discuta. 
 

	




