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  GASTROCIRURGIA E CIRURGIA GERAL 
 
 

(CIDs Compatíveis: K458, K801, K802, K805, K808, K820, K821, K824, R104, K402, 
K409, K429, K439) 

 
➢ COLELITÍASE (Pedra na Vesícula) 

• Idade entre 15 e 80 anos – Sim ( ) 
• ASA (American Society of Anesthesiologists) 1 ou 2 - Sim ( ) 
• IMC (Índice de Massa Corporal) < 40 Kg/m2 – Sim ( ) 

 
São elegíveis para colecistectomia vídeo-laparoscópica os pacientes que: 

a. Apresentarem o diagnóstico colelitíase através de ultrassom de 
abdome (Obs - Levar o laudo e as fotografias do exame no dia da 
consulta); 

b. Não apresentaram sinais de complicação: pancreatite, colecistite aguda 
ou coledocolitíase; 

c. Desejarem tratamento cirúrgico; 
 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 
a. Icterícia em qualquer fase da doença; 
b. Alteração nos exames de fosfatase alcalina, gamaGT ou bilirrubinas; 
c. Sinais clínicos ou ultrassonográficos de colecistite aguda; 
d. Achado ultrassonográfico de dilatação das vias biliares; 
e. Tabagismo nos últimos 30 dias; 
f. Não desejarem tratamento cirúrgico. 

 

Exames pré-operatórios específicos (levar resultados no dia da consulta) 

• Bilirrubinas, fosfatase alcalina e Gama GT 
• Ultrassom de abdome superior. 

 
 

➢ HÉRNIAS DE PAREDE (UMBILICAL, INGUINOCRURAIS, EPIGÁSTRICA, 
INCISIONAL) 
• Idade entre 15 e 80 anos – Sim ( ) 
• ASA (American Society of Anesthesiologists) 1 ou 2 - Sim ( ) 
• IMC (Índice de Massa Corporal) < 35 Kg/m2 – Sim ( ) 
• Colo herniário< 10cm ( ) Sim 

 

São elegíveis para hernioplastia/herniorrafia os pacientes que: 

a. Apresentem diagnóstico clínico ou radiológico de Hérnia 
Primária ou recidivada com colo herniário menor que 10 cm 
no maior diâmetro; 

b. Índice de Massa Corporal < 35 Kg/m2 e > 18 Kg/m2, sendo 
IMC= Peso (kg)/ altura(metros) x altura(metros); 
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  c. Desejarem tratamento cirúrgico. 
 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 
a. Sinais de infecção de tela ou fístula digestiva; 
b. Sinais de obstrução intestinal ou peritonite; 
c. Quadro infeccioso vigente (pneumonia, ITU, etc); 
d. Hérnia encarcerada ou estrangulada; 
e. Portadores de DPOC, hiperplasia prostática e 

constipação intestinal não tratadas ou compensadas; 
f. Tabagismo nos últimos 30 dias. 

 

➢ Exames pré-operatórios específicos (levar resultados no dia da consulta) 
Obs: Exames específicos conforme idade e doenças associadas: 

 

1. Paciente sadio, sem comorbidades (ASA -1), idade < 50 anos 
• Nenhum exame complementar 

 
2. Paciente sadio, sem comorbidades (ASA -1), idade > 50anos 

• Eletrocardiograma 
• Hemograma completo 

 

3. Paciente hipertenso 
• Eletrocardiograma 
• Creatinina 

 
4. Paciente diabético 

• Eletrocardiograma 
• Glicemia de jejum 
• Creatinina 

 

5. Paciente com suspeita de distúrbio de coagulação ou uso de 
medicação anticoagulante, incluindo a aspirina 
• Testes de coagulação ( INR/TP, TTPA) 
• Hemograma completo 

 
6. Paciente com suspeita de doença cardiovascular ou diagnóstico de 

cardiopatia prévia 
• Eletrocardiograma 
• Teste de esforço 
• Risco cardiológico pré-operatório 

 

7. Paciente em uso de diuréticos 
• Creatinina 
• Sódio e potássio 

 
8. Paciente mulher, com suspeita de gravidez (atraso menstrual) 
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  • Beta HCG sanguíneo 
 

9. Paciente a ser submetido a procedimento cirúrgico no trato genito-urinário 
• Urina rotina 

 
10. Paciente com nefropatia (para confecção de fístula artériovenosa) 

• Creatinina 
• Sódio e potássio 
• Testes de coagulação ( INR/TP, TTPA) 

11. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia 
recente, sintomas respiratórios recentes 

• Radiografia de tórax (incidências PA e Perfil) 
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