
• GD -  COMPLICAÇÕES PO DIGESTIVAS 

 
1a questão: 
 
Paciente do sexo feminino, 50 anos, será submetida a laparotomia e gastrectomia devido a um adenocarcinoma 
gástrico. Na avaliação pré-anestésica, identificou-se que a paciente não é tabagista e que apresentou vômitos após a 
sedação prévia que realizou para endoscopia e biópsia da lesão. Para a gastrectomia, a paciente foi submetida a 
anestesia geral com uso de opióides. Antes do término do procedimento, o anestesiologista administrou 
ondasentrona e dexametasona endovenosas. 
 
a) Náuseas e vômitos são mais frequentes em que período pós-operatório (PO)? 
b) Que complicações podem ocorrer em pacientes que evoluem com vômitos PO? 
c) Quais os possíveis fatores de risco para vômitos PO, relacionados ao paciente e ao procedimento, e porque é 

importante identificá-los no pré-operatório? 
d) Quais são os medicamentos mais usados para profilaxia dos vômitos PO? 
e) Quais são os medicamentos mais usados para tratamento dos vômitos PO? 
 
 
2a questão: 
 
C.M.S, sexo masculino, 60 anos com história de constipação e perda ponderal nos últimos dois meses, evoluiu nas 
últimas 48 horas com dor e distensão abdominal associados a vômitos fecalóides (4 episódios). À admissão no PS 
apresentava sinais de desnutrição e irritação peritoneal. Submetido a laparotomia de urgência com os seguintes 
achados: um tumor de sigmóide perfurado com peritonite purulenta difusa e vários pontos de aderências/obstrução 
entre alças intestinais. Realizado a ressecção do tumor e o cirurgião optou pela anastomose colorretal primária, além 
de lavagem e limpeza da cavidade. No peroperatório foi necessária a manipulação de grande parte do intestino para 
liberação das aderências. O cirurgião decidiu puncionar um acesso venoso central (veia jugular interna) para 
administração de nutrição parenteral e manutenção de um cateter nasogástrico no pós-operatório. 
No pós-operatório imediato foi necessária a administração de opioides para controle da dor. 
No 2˚DPO o paciente mantinha-se hiporético, com drenagem biliosa pelo cateter nasogástrico, peristaltismo muito 
diminuído e distensão abdominal sem irritação peritoneal. 
  

a) Qual o diagnóstico mais provável e os principais fatores predisponentes? 
b) Há tratamento específico para esta complicação?  
c) Quais os cuidados a serem tomados?  
d) Discuta a conduta do cirurgião com relação ao cateter nasogástrico e a terapia nutricional. 

 
2a questão: continuação 
 
No 5˚DPO o paciente mantinha estase biliosa e distensão, e começou a queixar dor abdominal importante. Ao exame 
encontrava-se taquipnéico, taquidispnéico, com drenagem fecalóide pela FO e irritação peritoneal. Submetido a 
relaparotomia, encontrando-se deiscência parcial da anastomose que foi desfeita e realizada uma colostomia à 
Hartmann. 

a) Discuta sobre fatores de risco para fístulas digestivas, neste caso e em geral. 
  
2a questão: continuação 
 
Suponha que este paciente tenha evoluído no 4˚DPO com drenagem de secreção entérica em um ponto localizado 
da FO ou por um dreno mas não tenha apresentado sinais de peritonite, sepse ou evisceração. 

a) Há possibilidade de tratamento conservador ou não-operatório?  
b) Discuta medidas adjuvantes no tratamento das fístulas digestivas (suporte nutricional, cuidados com feridas, 

reposição hidroeletrolítica). 
c) Discuta também fatores prognósticos usados avaliar a possibilidade ou não de fechamento espontâneo de 

uma fístula digestiva. 
 


