
• GD -  HIPOTERMIA e FEBRE EM CIRURGIA 

 
1a questão: 
 
E.C.N., 66 anos, sexo masculino, foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon e submetido a operação eletiva 
(colectomia esquerda) com duração de 6 horas. Durante a operação, apresentou hipotermia (Tax=35,2o C). 
Responda: 
 

a) Quais são as causas mais comuns para hipotermia durante o procedimento cirúrgico e no pós-operatório 
imediato? 

b) Como monitorar a temperatura no período peroperatório? 
c) Quais estratégias para minimizá-las? 
d) Identifique os fatores de risco presente no caso acima. Discuta. 
e) Quais são as principais complicações devido a hipotermia? 

 
 
2a questão: 
 
C.E.S., 58 anos, sexo masculino, hipertenso bem controlado, foi submetido a hernioplastia inguinal bilateral, com 
colocação de prótese. No 1o DPO evoluiu com dor parcialmente controlada com analgésicos e anti-inflamatórios. 
• medicamento: cefazolina para profilaxia cirúrgica 
• exame físico: normal, exceto dor a palpação da ferida operatória (FO) 
• sinais vitais: Tax=38,4oC, PA=130/80 mm Hg. 
• resultados dos exames laboratoriais: leucócitos totais = 11,000/mm3. 
 
A) Qual dos seguintes exames diagnósticos e tratamento você recomendaria? Discuta cada um. 

a) Urocultura e hemocultura  
b) Letra a + radiografia de tórax  
c) Letra b + iniciar antibioticoterapia 
d) Observação 

 
3a questão: 
 
M.A.S., 61 anos, sexo feminino, portadora de artrite reumatoide, em uso de methotrexate e hidroxicloroquina, foi 
submetida a cirurgia ortopédica (colocação de prótese de quadril). Realizou-se cateterismo urinário durante a 
operação. Foi Iniciada deambulação precoce no pós-operatório. A paciente apresentou um pico febril no 1O DPO 
(Tax=38.1°C). O cateter urinário foi retirado no 2o DPO. 
A paciente possuía curva térmica normal no 2o e 3o DPO, porém voltou a apresentar pico febril no 4o DPO 
(Tax=38.5°C). 
 

A) Qual a causa mais provável da febre desta paciente? Discuta as opções e a conduta. 
a) Hematoma 
b) Infecção do trato urinário 
c) Infecção superficial da ferida operatória 
d) Infecção da prótese 

 
4a questão: 
 
T.R.S., 48 anos, gênero feminino, sem comorbidades, foi submetida a histerectomia abdominal. No 1o DPO 
apresentou uma Tax=38.7°C, e permaneceu afebril no 2o DPO. A paciente presenta leve dor na incisão operatória e 
estabilidade hemodinâmica.  

• Exame físico: normal, com exceção de discreta crepitações basais pulmonares bilateralmente. 
• Radiografia de tórax: atelectasias em ambas bases pulmonares 
• Exames laboratoriais: Leucócitos totais=10,500/mm3. 

 
1) Qual a causa mais provável da febre desta paciente? Discuta. 

a) Infecção do trato urinário  



b) Atelectasia 
c) Trombose venosa profunda 
d) Outras causas 

 
5a questão: 
 
G.S.B., 6 anos, sexo feminino, no 6º DPO de apendicectomia; evoluía com abdome dolorido e distendido e com 
hiperemia próxima à ferida operatória. No mesmo dia, foi diagnosticada com infecção incisional superficial, pela 
presença de volumoso abscesso de parede com pequena deiscência na sutura da pele. Criança ainda sem eliminar 
flatos ou evacuar, com abdome distendido e pouca tolerância à dieta.  
 

a) Além do abscesso, qual é o outro provável diagnóstico? 
b) Em quanto tempo o trato digestivo recupera os movimentos no pós-operatório? O íleo pós-operatório do 

paciente foi prolongado? 
c) Comente as principais causas de febre no pós-operatório. 

 
 

 


