
Durante a inspeção da cavidade peritoneal, constatou-se grande distensão colônica com 

conteúdo sólido e líquido no seu interior e presença de neoplasia oclusiva da junção reto-

sigmoide. Optou-se pela realização da Operação de Hartmann.

261 - CLÍNICA CIRÚRGICA - ESTAÇÃO 1

Caso clínico

A sua prova é gravada. Inicie dizendo seu nome e especialidade em voz alta e clara.

Após a leitura do caso clínico, realize as tarefas abaixo.

Durante a realização do ato operatório, o preceptor da residência, presente, pede para que 

você proceda à incisão de pele onde será exteriorizado o cólon para a colostomia.

Instrução: no molde à sua frente, escolha o número que corresponde ao local onde você 

realizaria a incisão de pele para a colostomia. Relate para o Examinador o número escolhido 

quando estiver pronto para seguir para a tarefa 2.

Tempo Máximo: 1 minuto.

Tarefa 1 de 2

Você é residente de Cirurgia Geral e está participando de uma operação (laparotomia 

exploradora) de emergência para tratar um caso de oclusão intestinal baixa. 

Tempo para resolução das tarefas: 5  minutos

Consigna

Durante a laparorrafia, o preceptor recomenda que a síntese do plano aponeurótico seja 

realizada através da confecção de pontos separados em “X”. 

Instrução: no molde à sua frente, com o auxílio de porta-agulhas, pinça anatômica e fio de 

sutura, agulhado e já inserido, proceda à confecção de um (01) ponto em “X” em sua 

integralidade (completo). Não há necessidade de realizar o nó cirúrgico. Considere-se 

totalmente paramentado para a realização da tarefa. Inicie a manobra a partir do ponto 

indicado no molde.

Tempo Máximo: 4 minutos

Tarefa 2 de 2
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