
 GD: CIRURGIA NO PACIENTE PNEUMOPATA/FISIOTERAPIA  
  

Prezados alunos,   
Este GD se refere à Aula At e ao capítulo “26- Cirurgia no Paciente com Doença Pulmonar” pg.461 (2ed.papel); pgd. 
1301 (2ed.digital) do Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a. ed).  
A coordenação.  
  
1o questão:   
  
M.F.C., sexo masculino, 58 anos, com história de abaulamento em região ínguino-escrotal esquerda, associada aos 
esforços, com indicação de correção cirúrgica (hernioplastia inguinal). Relata tosse há alguns meses, acompanhada de 
escarro claro. Nega HAS e diabetes. Tabagista (25 anos/maço). Ao exame: peso: 70Kg, PA=130x90mmHg, FC= 78bpm, 
FR= 20 irpm, Tax=36,5ºC, corado, hidratado, acianótico e anictérico; tórax globoso, com discreto aumento do diâmetro 
ântero-posterior; presença de sibilos inspiratórios difusos, BNRNF; abaulamento em região inguino-escrotal esquerda, 
redutível; ausência de visceromegalias.  
  

a) Quais as hipóteses diagnósticas?  
b) Qual é o principal dado do exame clínico que reforça esta hipótese?  
c) Quais são os exames pré-operatórios de rotina que deveriam ser solicitados, considerando a idade do paciente?  
d) Quais são os exames complementares que deveriam ser solicitados, baseados na história clínica do paciente?  
e) Quais são as estratégias para prevenção de complicações pulmonares no pós-operatório?  
f) Este paciente foi submetido a hernioplastia por via laparoscópica, sob anestesia geral. Quais são os riscos 

decorrentes deste procedimento para o aparelho respiratório? Qual é o tipo de anestesia ideal neste paciente?  
g) No pós-operatório imediato, após a extubação, o paciente apresentou hipoventilação. Quais são os fatores que 

podem ter contribuído para este evento?   
  
2o questão:  
  
N.R.S., sexo feminino, 38 anos, será submetida à gastroplastia (operação bariátrica). Apresenta obesidade (classe III) e 
apnéia obstrutiva do sono. Nega outras comorbidades, etilismo e tabagismo. Ao exame: peso=120Kg; altura= 1,73m 
IMC= 40kg/m2; PA= 140 x 84mmHg, FC= 72bpm, FR= 18irpm. Tax= 36,5ºC ; corada, hidratada, acianótica e anictérica; 
MVF s/ RA; BNRNF s/ sopros; abdome globoso; sem visceromegalias.  
  

a) Cite os fatores que aumentam o risco de a paciente apresentar complicações pulmonares no pós-operatório.  
b) Como deve ser feito o condicionamento desta paciente para o pós-operatório?  
c) Em qual categoria de risco para TVP/TEP este paciente se enquadraria? Estaria indicada profilaxia com 

heparina?   
d) Quais são as complicações pulmonares que podem ocorrer no pós-operatório dessa paciente, levando-se em 

conta a localização da operação?  
e) Quais são as medidas per e pós-operatórias que auxiliariam na redução da incidência de complicações 

pulmonares nesta paciente?  
  
3o questão:  
  
R.M.P., sexo masculino, 76 anos, está em avaliação pré-operatória para ressecção de câncer de pulmão.   
  

a) Quais são os exames que poderiam prever se há comprometimento da função pulmonar (o que tornaria o ato 
operatório proibitivo)?  

  
4o questão:   
  
Discuta sobre os fatores de risco associados com complicações pulmonares :  
  

a) relacionados com o paciente  
b) relacionados com o procedimento   

  


