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PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL 
 

ESTAÇÃO D – COLOPROCTOLOGIA – CHECKLIST 
 

Postura com o paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; cumprimentou ou estabeleceu o diagnóstico correto= 0,5 
ponto; cumprimentou e estabeleceu o diagnóstico correto = 1,0 ponto). 

Cumprimentou.    Estabeleceu o diagnóstico correto (câncer no reto). 

 
Fatores de risco para o surgimento do câncer: (Pontuação: 0 ou 1 item = 0,0 ponto;2 a 4 itens = 0,5 ponto; 5 ou mais = 
1,0 ponto). 

 Idade acima de 50 anos.   Obesidade.   Diabetes.  Etilismo. 

 Tabagismo.   História familiar de câncer colorretal  Sedentarismo. 
 
Exames para o estadiamento da doença: (Pontuação: 0 ou 1 item = 0,0 ponto;2 ou 3 itens = 0,5 ponto; 4 ou mais = 
1,0 ponto). 

 CEA.     Tomografia de tórax.  Tomografia de abdômem 

 Raio X de tórax.    Ressonância magnética  Ultrassom de reto  
 
Circunstâncias para a realização de RT/QT dependendo dos exames realizados: (Pontuação: não orientou = 0,0 
ponto; temas controversos = 0,5 ponto; estadiamento em local avançado = 1,0 ponto). 

 Estadiamento local avançado (T3/T4) e TxN1.  Temas controversos.  
 
Benefícios da RT/QT: (Pontuação: 0 ou 1 item = 0,0 ponto; somente diminuição da recidiva local = 0,5 ponto;2 
características incluindo a diminuição da recidiva local = 1,0 ponto). 

  Diminui a recidiva local.   Possibilidade de resposta completa. 

 Aumenta a chance de preservação esfincteriana. 
 
Riscos da RT/QT: (Pontuação: 0 ou 1 item = 0,0 ponto; somente risco de deiscência de anastomose = 0,5 ponto;2 
características incluindo o risco de deiscência de anastomose = 1,0 ponto). 

 Lesões actínicas.    Aumento do risco de deiscência da anastomose. 

 Piora da função esfincteriana pós-operatória 
 
Cirurgia a ser realizada: (Pontuação: outras cirurgias = 0,0 ponto; ressecção anterior baixa com ou sem 
ileostomia= 1,0 ponto). 

 Ressecção anterior baixa com ou sem ileostomia.   Outras cirurgias. 
 
Necessidade do uso de ileostomia de proteção: (Pontuação: não citou nenhum dos dois = 0,0 ponto; citou o risco ou 
a gravidade = 1,0 ponto). 

 Diminuir o risco de deiscência.   Diminuir a gravidade de uma deiscência de anastomose. 
 
Complicações mais comuns do tratamento cirúrgico: (Pontuação: 0 a 2 itens = 0,0 ponto;3 ou 4 itens = 0,5 pontos; 
5 ou mais incluindo deiscência de anastomose = 1,0 ponto).  

 Hemorragias. Infecção de ferida operatória.  Deiscência de anastomose.  TEP 

 Abscessos intra-abdominais.     Pneumonia.    ITU 
 
Vantagens potenciais do acesso videolaparoscópio: (Pontuação: 0 ou 1 item = 0,0 ponto; 2  ou 3 itens = 0,5 pontos; 
4 ou mais = 1,0 ponto). 

 Trauma cirúrgico menor.  Menor tempo de hospitalização.    Melhor resultado estético. 

 Recuperação pós-operatória mais rápida.  Menor risco de infecção de ferida operatória. 

 Menor incidência de hérnias inficionais. 


