
• GD - RESPOSTA ORGÂNICA AO ESTRESSE 
 
Prezados alunos,  
Este GD se refere às Aula Teórica, e  ao capítulo “Resposta Orgânica ao Estresse” (pg.155-164; pgd.482-506); do 
Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed).  
A coordenação. 
 
 
1o Caso Clínico: 

 
Paciente do sexo masculino, 72 anos, foi submetido a gastrectomia sob anestesia geral. Dados do paciente: peso = 
68kg e altura = 1,72m; Pressão arterial (PA) habitual 120/80mmHg e frequência cardíaca (FC) = 78bpm. Não 
apresenta outras doenças associadas. Na avaliação após as primeiras 24 horas, o paciente queixa-se de não ter 
dormido em função da dor e de estar ansioso com o resultado da operação e com o prognóstico da doença. Ao 
exame, apresenta-se com mucosas hipocoradas (+/4+), discreta vasoconstrição periférica, diminuição da perfusão 
capilar,  PA = 120/80mmHg, FC = 120bpm, FR = 18 irpm. Ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações e abdome 
sem distensão abdominal, doloroso à palpação superficial. Diurese nas primeiras 18 horas foi de 500 mL. A glicemia 
capilar é de 183 mg/dL.  O exame laboratorial mostra hemoglobina de 10,9g/L, hematócrito 28%, leucócitos totais 
12.000 (sem desvio para esquerda e eosinófilos ausentes), Na plasmático = 130 mEq/L e K+ sérico = 5,7 mEq/L.  
  

a) Discuta as alterações apresentadas pelo paciente no pós operatório imediato correlacionando-as com a 
resposta orgânica ao trauma. 
• Discutir a dor e a ROT  
• Hipocorado  
• Diurese  
• Hiperglicemia e hormônios hiperglicemiantes 
• Leucocitose sem desvio 
• Hiponatremia  
•  

b) Apresente a conduta adequada frente as alterações apresentada. 
 
2o Caso Clínico: 
 
Paciente, sexo masculino, 69 anos, 68 Kg, submetido a colectomia parcial. Apresentou pico febril de 37,9oC 24 horas 
após a cirurgia, sem alterações significativas no leucograma. Diurese nas primeiras 24 horas de 450 ml.  Sem 
alterações na ferida operatória, ausculta cardíaca e respiratória. 
 

a) Qual a conduta a ser adotada considerando o pico febril apresentando? Justifique. 
b) Comente sobre  o volume urinário do paciente. 

 
3o Caso Clínico: 
 
Paciente, sexo masculino, 14 anos, comparece ao pronto atendimento do Hospital Risoleta Neves com queixa de dor 
abdominal com dois dias de evolução, iniciada em região umbilical, com piora da dor e localização em fossa ilíaca 
direita, há cerca de 12h. Relata picos febris de 38,1ºC. Ao exame físico: corado, hidratado, em posição de flexão; 
FC:108bpm; FR:20irpm, PA:110x70mmHg, com sinais de irritação peritoneal e dor na FID. Diagnosticada apendicite 
aguda; o paciente será encaminhado ao bloco cirúrgico para realizar a operação proposta. 
 
a) O cirurgião tem várias opções em relação a abordagem cirúrgica: aberta com incisão mediana infra-umbilical x 

aberta com incisão localizada na FID x cirurgia laparoscópica. Como estas diferentes abordagens podem alterar 
a ROT?  

b) Quais medidas podem ser adotadas pelo cirurgião e pelo anestesista para modular a ROT?  
 
4o Caso Clínico: 
 
Paciente 82 anos, sexo feminino, 65 kg, sofre queda de própria altura e chega ao HRTN com dor intensa, membro 
inferior esquerdo rodado lateralmente e encurtado. É diagnosticada uma fratura de colo do fêmur e indicado o 
tratamento cirúrgico de urgência (artroplastia). 
 
a) A técnica anestésica a ser utilizada pode interferir na intensidade da resposta endócrina ao trauma? Discuta. 
b) No pós operatório imediato a paciente apresentou glicemia de 180 mg%, leucocitose discreta (s/ desvio para E) e 

débito urinário de 400 ml. Como explicar estas alterações? 
 
 




