
 
• GD - PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO II  

 
Prezados alunos,  
Este GD se refere às Aulas teóricas (AT2 e AT3), e  aos capítulos “Preparo Pré-operatório” (pg.226-32; pgd.372-
424); do Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed). 
A coordenação. 
 
 
1o Caso Clínico (ASSUNTO: PREPAROS ESPECIAIS- PACIENTE COM MEGAESÔFAGO; ESTENOSE PILÓRICA) 
 
Paciente do sexo masculino, 48 anos, apresenta doença de Chagas diagnosticada há 16 anos, com acometimento 
cardíaco (usa marcapasso) e esofágico. Apresenta disfagia progressiva, regurgitação alimentar e emagrecimento de 
8kg (peso atual:54Kg). Relata constipação intestinal, ficando até 6 dias sem evacuar. Realizado esofagograma 
baritado que confirmou o diagnóstico de megaesôfago chagásico (grupo IV- dolicomegaesôfago). Programada 
internação dez dias antes da operação (esofagectomia com esofagogastroplastia) para garantir preparo pré-
operatório adequado: terapia nutricional, endoscopia digestiva (a última da paciente tem mais de dois anos), 
ajuste/programação do marcapasso e lavagem esofágica. 
 
a) Quais devem ter sido as orientações dietético-posturais dadas a esse paciente ainda no ambulatório com o 

objetivo de evitar aspiração pulmonar, melhorar a condição nutricional e facilitar o preparo pré-operatório?  
b) Qual é o objetivo da realização da endoscopia digestiva alta em pacientes com megaesôfago? Quais são as 

opções para preparar o paciente para o exame?  
c) Como deve ser os cuidados e a prescrição hospitalar para esse paciente em relação a: 

• terapia nutricional;  
• dieta oral e jejum pré-operatório;  
• lavagem esofágica;  
• constipação; Está indicado o emprego de antibiótico profilático neste caso? Discuta. 

 
1o caso - continuação: 
 
Ao se internar, o paciente foi reexaminado, sendo observada cicatriz de laparotomia mediana supraumbilical. 
Paciente relatou então que havia sido submetido, há 28 anos, a tratamento cirúrgico para estenose pilórica péptica, 
que consistiu de vagotomia troncular, antrectomia e gastroduodenostomia. 
 
d) O que esta situação (estenose pilórica) tem em comum com o megaesôfago, em relação às repercussões 

clínicas e aos cuidados pré-operatórios?  
e) Quais seriam os distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos a serem corrigidos no pré-operatório de um paciente 

com vômitos incoercíveis secundários a estenose pilórica?  
g)   Considerando que este paciente foi submetido a ressecção gástrica no passado, será imprescindível fazer o  
       preparo de cólon no pré-operatório. Do que se trata esse preparo? Por que ele está indicado neste caso?  
 
 
2o Caso Clínico (ASSUNTO: PREPAROS ESPECIAIS- PREPARO DE CÓLON) 

 
Paciente do sexo feminino, 56 anos, proveniente de Cordisburgo/MG, com quadro de constipação crônica há mais 
três anos, com piora progressiva e necessidade de uso frequente de laxativos e clister glicerinado. Há relatos de 
internações para quebra manual de fecaloma. Realizada a seguinte propedêutica: enema opaco (mostrou 
dolicomegasigmoide); colonoscopia (provável dolicocólon). Programado tratamento cirúrgico eletivo (operação de 
Duhamel modificada, com anastomose primária grampeada). 
 
a) Nesse caso, está indicada a realização do preparo pré-operatório do cólon?  
b) Quais são as complicações e desvantagens da realização do preparo de cólon?  
c) Quais são as possíveis técnicas de quebra e remoção de fecalomas a que esse paciente foi submetido?  
d) Quais são as opções para realização de preparo mecânico do cólon? Discuta os diferentes tipos de preparo 

anterógrado (per-os), salientando suas principais vantagens e desvantagens.  
e) Considerando que cada vez menos tem se indicado o preparo do cólon, quais são atualmente as indicações 

absolutas e relativas?  
f) Neste caso, está indicada antibioticoprofilaxia cirúrgica. Quais são as melhores opções?  
g) Caso o preparo pré-operatório de cólon não tenha ficado adequado, é possível refazer o preparo no 

peroperatório ? Discuta.  




