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RESUMO 

 

 

Simões CM. Avaliação dos fatores de risco para morbimortalidade após cirurgia 
abdominal em pacientes oncológicos [Tese]. São Paulo. Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; 2014. 
 
Introdução: Os pacientes oncológicos, frequentemente, apresentam complicações 
graves após cirurgia abdominal. No entanto, existem poucos dados sobre fatores 
preditores de morbimortalidade neste grupo. O objetivo deste estudo foi identificar 
fatores preditores de complicações graves e óbitos após cirurgia abdominal em 
pacientes oncológicos. Métodos: Após aprovação pela comissão de ética 
institucional, 308 pacientes com câncer submetidos a cirurgias abdominais foram 
avaliados durante 30 dias de pós-operatório quanto à mortalidade ou a complicações 
infecciosas, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, renais e cirúrgicas. 
Também foram avaliados o tempo de internação hospitalar e em unidade de terapia 
intensiva. Foi realizada análise univariada e multivariada com bootstrap para 
identificação dos fatores independentes preditores de risco. Resultados: De 308 
pacientes operados, 106 pacientes (34,4%) desenvolveram complicações graves 
durante o período de acompanhamento, sendo que 7 (2,27%) evoluíram para óbito. 
Em um modelo de regressão logística, os fatores idade (odds ratio [OR] 1.03 IC 95% 
1.01-1.06], p = 0.012), estado físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas ≥ 
3 (OR 2.61 [IC 95% 1.33-5.17], p = 0.003), hemoglobina pré-operatória inferior a 12 
g/dL (OR 2.13 [IC 95% 1.21-4.07], p = 0.014), uso de coloides intra-operatórios (OR 
1.89, [IC 95% 1.03-4.07], p = 0.047), volume total de fluidos intra-operatórios (OR 
1.22 [IC 95% 0.98-1.59], p = 0.106 por litro), sangramento cirúrgico superior a 500 
mL (2.07 [IC 95% 1.00-4.31], p = 0.043) e o uso de vasopressores contínuos no 
intra-operatório (OR 4.68 [IC 95% 1.55-27.72], p = 0.004) foram identificados como 
fatores de risco independentes. Conclusões: Os resultados sugerem que estratégia 
perioperatória baseada no tratamento da anemia pré-operatória, técnica cirúrgica 
hemostática, uso conservador de hemoderivados, reposição cautelosa de fluidos e 
prevenção do uso de coloides podem reduzir as complicações pós-operatórias em 
pacientes com câncer submetidos a cirurgia abdominal. Estes fatores de risco 
apontados podem ser úteis para futuros estudos com a aplicação de estratégias pré-
operatórias para otimização dos desfechos. 
 
Descritores: Mortalidade; Complicações pós-operatórias; Cirurgia geral; Neoplasia; 
Fatores de risco; Terapia intensiva. 
 



 

  

ABSTRACT 

 

 

Simões CM. Perioperative morbimortality risk factors for abdominal surgery in 
cancer patients [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2014. 
 
Background: Patients undergoing abdominal surgery for solid tumours frequently 
develop severe postoperative complications, with impact on quality of life, costs and 
survival. There are only few studies describing predictive factors for complications 
in this group. The aim of this study was to identify factors predictive of severe 
complications, including mortality, in cancer patients undergoing abdominal surgery. 
Methods: After Institutional Review Board approval, we prospectively evaluated 
308 cancer patients following abdominal surgery for 30 days in regard to major 
complications, including all-cause mortality and infectious, cardiovascular, 
respiratory, neurologic, renal and surgical complications. The need for treatment in 
the intensive care unit (ICU), length of the hospital and ICU stay were also 
evaluated. Univariate and multivariate analyses with bootstrap were performed to 
determine risk factors for major complications including 30-day mortality. Results: 
One hundred and six patients (34.4%) developed a severe complication and 7 
(2,27%) died during the 30-day follow-up period. Logistic regression identified age 
(odds ratio [OR] 1.03 [95% CI 1.01-1.06], p=0.012), ASA physical status greater 
than or equal to 3 (OR 2.61 [95% CI 1.33-5.17], p=0.003), a preoperative 
hemoglobin level lower than 12 g/dL (OR 2.13 [95% CI 1.21-4.07], p=0.014), 
intraoperative use of colloids (OR 1.89, [95% CI 1.03-4.07], p=0.047), increased 
amounts of intravenous fluids (OR 1.22 [95% CI 0.98-1.59], p=0.106 per litre), 
intraoperative blood losses greater than 500 mL (2.07 [95% CI 1.00-4.31], p=0.043), 
and the use of continuous vasopressors (OR 4.68 [95% CI 1.55-27.72], p=0.004) as 
independent risk predictors. Conclusions: Our findings suggest that a perioperative 
strategy based on the treatment of preoperative anemia, implementation of 
haemostatic surgical techniques, conservative blood management, inflammation 
control and the avoidance of colloids may reduce postoperative complications in 
cancer patients after abdominal surgery. These markers may be useful for further 
studies to develop perioperative optimization strategies for this population. 
 
Descriptors: Mortality; Postoperative complications; General surgery; Neoplasms; 
Risk factors; Intensive care. 
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1 Introdução  2 

Tese - Claudia Marquez Simões  

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O paciente oncológico representa, muitas vezes, um desafio ao 

anestesiologista, desde a avaliação de risco cirúrgico até o cuidado pós-operatório. A 

reserva orgânica destes pacientes comprometida por outros tratamentos oncológicos 

não cirúrgicos associados a diversas comorbidades e à necessidade de ressecção da 

massa tumoral o mais breve possível, sem muito tempo para compensações clínicas, 

são fatores que aumentam este desafio1. O tempo para preparo e liberação destes 

pacientes para o procedimento cirúrgico é crucial, pois, muitas vezes, a demora neste 

período pode comprometer o tratamento cirúrgico, podendo, inclusive, modificar a 

proposta terapêutica. 

A avaliação de risco cirúrgico, habitualmente, busca a identificação das 

condições fisiológicas e suas possíveis otimizações, e liberação para o procedimento 

cirúrgico. No entanto, o risco cirúrgico não é determinado apenas pelas condições 

fisiológicas do paciente, mas também pelo procedimento cirúrgico ao qual será 

submetido2.  

Existem inúmeros modelos para predição de risco, entretanto, em sua maior 

parte, com o enfoque para riscos específicos por sistemas, como o risco 

cardiovascular3, pulmonar4, renal5, entre outros. Quanto ao procedimento cirúrgico, 

existem diversas propostas para estratificação de risco, levando em consideração a 

localização da abordagem cirúrgica, a extensão do procedimento e o caráter da 

cirurgia: eletiva, urgência ou emergência. A cirurgia oncológica situa-se entre estes 

extremos, tendo a característica de urgência para resolução do problema e 

impedimento da progressão tumoral, sendo, muitas vezes, curativa. O tempo para 

liberação pré-operatória torna-se crucial com este enfoque.  

Neste sentido, o cuidado ao paciente oncológico torna-se individualizado, 

ponderando os achados fisiológicos no momento da indicação cirúrgica, objetivando 

sempre reduzir o tempo necessário para liberação anestésico-cirúrgica. Esta 

avaliação pré-operatória deve ser global, considerando não apenas os riscos 

específicos, mas o paciente como uma unidade. As condutas no período 

perioperatório têm como objetivo: 
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• Avaliação global pré-operatória com o objetivo de otimização sempre 

que possível, sem retardar o procedimento cirúrgico; 

• Identificação dos fatores de risco não modificáveis, mas que poderão ter 

impacto na condução anestésica e desfecho cirúrgico; 

• Identificação de fatores de risco rapidamente modificáveis passíveis de 

compensação, podendo reduzir o risco perioperatório; 

• Elucidação dos riscos aos pacientes e familiares, auxiliando a decisão 

pelo tratamento cirúrgico, principalmente nos casos de alto risco. 

 

A estratificação de risco pré-operatória para pacientes oncológicos é um campo 

ainda carente de informações e de crescente interesse, tendo em vista a incidência de 

tumores com condição de ressecção cirúrgica muitas vezes em pacientes 

extremamente complexos. A classificação pré-operatória global amplamente 

utilizada em pacientes cirúrgicos é a classificação do estado físico da Sociedade 

Americana de Anestesiologistas. No entanto, esta classificação é extremamente vaga, 

sujeita a uma série de variabilidades de classificação interindividual e sua utilização 

em pacientes oncológicos ainda não é bem determinada. Tais limitações se estendem 

a outros escores de estratificação de risco que possuem limitações no uso específico 

para pacientes oncológicos. Um escore que considera a presença de doença 

oncológica para predição de risco é o escore POSSUM6, que engloba características 

dos pacientes e do procedimento cirúrgico, no entanto, pode necessitar de ajustes 

regionais e ainda é pouco utilizado no Brasil.  

Um parâmetro frequentemente avaliado nos pacientes oncológicos com grande 

importância, inclusive para orientar e acompanhar o tratamento, é a qualidade de 

vida relacionada à saúde. Diversos instrumentos podem ser utilizados para esta 

avaliação e podem ser correlacionados com sobrevida e como fator de risco para 

complicações no tratamento7,8, sendo um tópico cada vez mais estudado. 

Ainda na avalição pré-operatória, outro desafio a ser superado é a previsão da 

necessidade de suporte intensivo pós-operatório. Indicadores de necessidade do 

suporte intensivo são essenciais para alinhar a logística hospitalar, evitando, assim, a 

carência de vagas nas unidades de terapia intensiva, principalmente para cirurgias 

eletivas. As indicações do suporte intensivo pós-operatório são diversas, levando em 
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consideração fatores pré-operatórios, conciliados com fatores cirúrgicos e a avaliação 

subjetiva do médico. Uma adequada avaliação da necessidade de suporte intensivo 

pós-operatório pode proporcionar a organização da agenda cirúrgica e, assim, 

otimizar a dinâmica de salas cirúrgicas. Portanto, conhecer de maneira 

pormenorizada os riscos de uma população específica é essencial para que seja 

possível desenvolver estratégias para redução de risco perioperatório. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 



2 Objetivos  6 

Tese - Claudia Marquez Simões 

2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo primário 

 

O objetivo primário deste estudo foi identificar os principais fatores de risco 

perioperatório de 30 dias para morbimortalidade de cirurgias abdominais, definida 

como um desfecho combinado, em pacientes oncológicos.  

 

 

2.2  Objetivos secundários 

 

1) Avaliar, até 30 dias de pós-operatório de cirurgias abdominais em 

pacientes oncológicos, os fatores preditores de: 

a. Complicações clínicas que constituíram o desfecho combinado 

definido como morbimortalidade neste estudo: renais, 

cardiovasculares, respiratórias, infecciosas e cirúrgicas; 

b. Necessidade de cuidados intensivos pós-operatórios. 

 

2) Avaliar o desempenho da classificação do estado físico da Sociedade 

Americana de Anestesiologistas (ASA) e do escore POSSUM 

(Physiological and Operative Severity Score for the Enumeration of 

Mortality and Morbidity) na população estudada. 

 

3) Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde avaliada nos períodos pré 

e pós-operatório. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Avaliação pré-operatória no paciente oncológico 

 

A avaliação pré-operatória possibilita a identificação de comorbidades 

específicas, alterações anatômicas e funcionais detectadas ao exame físico e 

anamnese, além de permitir a construção da relação médico-paciente, componentes 

estes integrantes do ato anestésico. A avaliação prévia possibilita aumento da 

segurança ao paciente, redução de complicações peroperatórias, além de melhor uso 

de recursos humanos e hospitalares, elevando a qualidade de assistência ao paciente 

cirúrgico9. 

O conjunto de ações de diversos profissionais no período entre a indicação 

cirúrgica e o procedimento cirúrgico propriamente dito constituem a avaliação pré-

operatória. Kopp10 discute amplamente as diferenças entre o preparo do paciente 

cirúrgico dos diversos pontos de vista: cirurgião, anestesiologista, fontes pagadoras e 

do próprio anestesiologista.  

Atualmente, o valor deste preparo para o paciente cirúrgico é inquestionável na 

literatura nacional e internacional, além de estar disciplinada pela legislação nacional 

por meio da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) Número 1802, de 

01 de novembro de 2006. A avaliação das características do paciente, bem como suas 

comorbidades e eventuais exames diagnósticos subsidiários são imprescindíveis para 

a condução adequada do procedimento anestésico-cirúrgico.  

Quanto ao melhor momento para a realização desta avaliação, há um consenso 

que, sempre que possível, principalmente para pacientes mais complexos, bem como 

para procedimentos de maior porte, a avaliação deverá ser realizada antecedendo o 

procedimento cirúrgico, ambulatorialmente9.  

Van Klei et al.11 estudaram os efeitos da avaliação pré-operatória ambulatorial 

e demonstraram uma redução na taxa de cancelamentos cirúrgicos de 2,0% para 

0,9%, além de uma maior taxa de admissões hospitalares no dia da cirurgia e uma 

redução no tempo de internação hospitalar.  
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A redução do tempo de internação foi interpretada pelos autores como 

resultado de um menor tempo de internação prévio à cirurgia, bem como a uma 

redução de complicações pós-operatórias, pela otimização pré-operatória, que inclui 

orientações aos pacientes pela enfermagem no consultório de avaliação pré-

operatória.  

Diversos são os estudos que apontam as vantagens da avaliação pré-operatória 

ambulatorial pelo anestesiologista, resultando na redução de custos e otimização da 

logística hospitalar12-16.  

Entre as diversas peculiaridades desta população, muitas vezes, os pacientes 

são encaminhados para avaliação de risco após longos períodos de falta de 

acompanhamento de algumas comorbidades, negligenciadas durante o período 

diagnóstico e de tratamento inicial do tumor17.  

Existem diversas diretrizes para avaliação pré-operatória, no entanto, nenhuma 

traz considerações específicas para o paciente oncológico. Esta população representa 

um desafio, tendo em vista que a otimização para o procedimento cirúrgico tem seus 

benefícios claramente estabelecidos, porém não há muito tempo hábil para que esta 

compensação seja feita.  

O paciente oncológico encontra-se em uma situação peculiar que necessita do 

procedimento cirúrgico o mais breve possível, mas não pode ser definida como uma 

emergência, nem como um procedimento eletivo convencional. Nesta situação, 

muitas vezes, o limiar para compensação e liberação para o procedimento cirúrgico 

do anestesiologista é diferenciado e mais permissivo. 

O câncer e seus tratamentos, seja quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, levam 

a uma quebra da homeostase do organismo. Muitos pacientes, mesmo sem outras 

comorbidades ou com outras comorbidades bem controladas, podem, após o 

diagnóstico oncológico e início do tratamento específico, evoluir com uma redução 

do seu grau de atividades18. Este é um conceito amplamente utilizado na oncologia 

que começa a ser incorporado como um potencial fator de risco a ser considerado na 

avaliação pré-anestésica.  

A escala proposta por Karnosfky em 1949, citada por Schag19, pontua o grau 

de funcionalidade do paciente oncológico. Sua avaliação de desempenho funcional é 

expressa em uma escala de 0 a 100% e reflete seu grau de independência para 
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autocuidados e atividades diárias de uma maneira subjetiva pelo avaliador        

(Tabela 1).  

Este índice é utilizado para avaliar a evolução do paciente durante o tratamento 

oncológico em conjunto com outros dados objetivos, mas também já foi demonstrada 

sua correlação com o prognóstico e evolução da doença20. 

Outras áreas já avaliaram o índice de Karnofsky e sua comparação com testes 

objetivos de função, encontrando boa correlação. Em pacientes pós-infarto agudo do 

miocárdio, a avaliação do índice de Karnofsky após o evento agudo demonstrou-se 

um fator preditor independente para mortalidade, apresentando boa correlação com a 

avaliação da fração de ejeção ventricular no episódio agudo, bem como com o teste 

de esforço no acompanhamento após 6 meses do evento isquêmico21.  

 

Tabela 1 - Índice de Karnofsky 
Pontuação Descrição 

100% Sem sinais ou queixas, sem evidência de doença. 

90% Mínimos sinais e sintomas, capaz de realizar suas atividades com esforço. 

80% Sinais e sintomas maiores, realiza suas atividades com esforço. 

70% Cuida de si mesmo, não é capaz de trabalhar. 

60% Necessita de assistência ocasional, capaz de trabalhar. 

50% Necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes. 

40% Necessita de cuidados médicos especiais. 

30% Extremamente incapacitado, necessita de hospitalização, sem iminência de morte. 

20% Muito doente, necessita de suporte. 

10% Moribundo, morte iminente. 

 

No entanto, a utilização deste índice na avaliação pré-anestésica ainda é 

restrita, com resultados conflitantes. Alguns estudos não demonstram correlação 

entre o índice de Karnofsky pré-operatório e o desfecho22, enquanto outros 

demonstram adequada correlação23-25.  

A avaliação dos diversos sistemas e órgãos no paciente oncológico durante o 

período pré-operatório apresentam peculiaridades, conforme destacadas abaixo. 
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3.2  Sistema cardiovascular 

 

O tratamento oncológico pode consistir em diversos agentes quimioterápicos, 

já administrados no período pré-operatório e, portanto, poderão levar a alterações 

funcionais e metabólicas no perioperatório, sendo essencial sua identificação durante 

a avaliação pré-operatória18. Os efeitos cardiovasculares secundários à quimioterapia, 

geralmente, são mais acentuados na fase aguda do tratamento. 

Os principais agentes relacionados às cardiomiopatias são as antraciclinas 

(doxorrubicina, epirrubicina, idarrubicina) que podem ter 5% a 35% dos pacientes 

com disfunção ventricular após o tratamento, seguidas pelos agentes alquilantes 

(ciclofosfamida, ifosfamida) que  induzem disfunção ventricular em 5% a 25% dos 

pacientes e os agentes antimicrotúbulos (docetaxel, paclitaxel) que levam de  2% a 

10% dos pacientes à disfunção cardíaca após o tratamento26.  

Agentes mais novos, tais como anticorpos monoclonais e inibidores da 

tirosina-quinase, também podem causar disfunção ventricular, sendo que o agente 

frequentemente envolvido é o trastuzumabe, que pode gerar disfunção ventricular em 

2%  a 28% dos pacientes submetidos a este tratamento. 

Entretanto, os efeitos cardiovasculares não se limitam à cardiomiopatia e 

podem estar associados a efeitos diretos do uso de quimioterápicos, bem como,  

isquemia coronariana, hipertensão arterial27 e bradiarritmias28.   

A radioterapia também pode levar a manifestações cardiovasculares, como 

alterações valvares, coronarianas e alterações de condução, porém estas alterações 

não são descritas para tumores abdominais, sendo necessária a irradiação da região 

torácica para levar a tais alterações29.  

A avaliação cardiovascular deve sempre levar em conta o estado funcional do 

paciente antes do início de qualquer tratamento oncológico e no momento da 

indicação cirúrgica. Podem ser indicados exames invasivos para estratificação de 

risco cardiovascular conforme o algoritmo preconizado pela Sociedade Americana de 

Cardiologia (AHA)29,30, no entanto, qualquer intervenção que venha a postergar o 

momento da ressecção cirúrgica deve sempre ser discutido conjuntamente com toda a 

equipe do paciente, posto que pode transformar um tumor previamente ressecável em 

inoperável17,31.  
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3.3  Sistema respiratório 

 

Exatamente como no sistema cardiovascular, a quimioterapia e radioterapia 

podem ter efeitos deletérios no sistema respiratório e interferir no manuseio 

perioperatório. Mais uma vez, se faz essencial, não apenas a avaliação funcional, mas 

também uma extensa anamnese buscando a identificação das condições pulmonares 

prévias ao tratamento atual. 

O agente quimioterápico de maior toxicidade pulmonar é a bleomicina, 

utilizada para tratamento de tumores de células germinativas e tumores 

hematológicos. A bleomicina pode levar à fibrose pulmonar, existindo relatos de 

piora ou desencadeamento da toxicidade pulmonar com o uso de altas concentrações 

de oxigênio32. O uso prévio da bleomicina pode ser identificado na avaliação pré-

operatória e direcionar o manuseio perioperatório com o uso de baixas concentrações 

de oxigênio.  

Outros quimioterápicos também podem estar relacionados à toxicidade 

pulmonar e ao surgimento de pneumonia intersticial ou fibrose pulmonar em até 25% 

(vinte e cinco por cento) dos pacientes que fazem uso de busulfan, clorambucil, 

ciclofosfamida, metotrexate, nitrousreias e alcaloides da vinca32. A mitomicina e os 

alcaloides da vinca podem levar a uma exacerbação da hiperreatividade brônquica33. 

Além dos efeitos secundários à quimioterapia, é importante lembrar que, 

principalmente nos pacientes com doença metastática, pode haver a presença de 

derrame pleural que pode comprometer a reserva funcional17.   

A otimização pré-operatória pode incluir desde a adequada avaliação por 

provas de função pulmonar até a indicação de fisioterapia pré-operatória18.  
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3.4  Sistema gastrointestinal 

 

Todos pacientes oncológicos apresentam risco de desnutrição, porém os 

tumores que envolvem diretamente o trato gastrointestinal merecem uma atenção 

especial para a avaliação do aspecto nutricional. Somado ao risco de desnutrição, 

ainda temos os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia que podem alterar a 

absorção enteral levando a distúrbios metabólicos e diarreia.  

Os pacientes com metástases hepáticas também merecem atenção especial, 

tanto para coagulação no pré-operatório, com enfoque no volume da massa a ser 

ressecada, que pode limitar o uso da anestesia regional34, como para obstrução biliar, 

que pode precipitar ou agravar qualquer lesão renal35.  

 

 

3.5  Trato genitourinário 

 

A toxicidade dos agentes quimioterápicos pode comprometer a função renal 

prévia à cirurgia e merece destaque na avaliação pré-operatória. Todavia, muito se 

discute sobre como avaliar e classificar a função renal levando em consideração a 

facilidade de realização do exame, custo e efetividade36. Tomando estes parâmetros 

por base, sugere-se a avaliação da taxa de filtração glomerular estimada como uma 

medida mais sensível que a creatinina sérica isoladamente, mas de fácil aplicação e 

baixo custo. A taxa de filtração glomerular estimada já foi avaliada 

comparativamente com a taxa de depuração de creatinina sérica, mostrando 

efetividade semelhante na predição de disfunção renal pós-operatória, porém de fácil 

realização e menor custo37. 

A definição de doença renal crônica preconizada pelo Plano de Qualidade dos 

Desfechos das Doenças Renais da Fundação Nacional do Rim (KDOQI) toma por 

base a estimativa da taxa de filtração glomerular calculada. Para o cálculo da taxa de 

filtração glomerular em mL/min, pode ser utilizada a fórmula originalmente descrita 

por Cockroft e Gault38, utilizando a correção para a superfície de área corpórea 

(SAC)39. Para homens, a equação deve ser multiplicada por 1,0 e para mulheres deve 

ser multiplicada por 0,85.  
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A superfície de área corpórea pode ser calculada utilizando-se a fórmula 

proposta por Mosteller et al.40. 

 

 
 

De acordo com o grupo de trabalho do Plano de Qualidade dos Desfechos das 

Doenças Renais da Fundação Nacional do Rim (KDOQI), a doença renal crônica foi 

definida como a presença de lesão renal ou nível reduzido de função renal durante 3 

(três) meses ou mais.  Uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 mL/min/1,73m2 

é considerada doença renal crônica, ou seja, doença renal classe 3, 4 ou 5 (Tabela 2). 

A taxa de filtração glomerular sofre alterações pelo sexo, pela idade e pela área 

corpórea, consideradas pelas fórmulas para cálculo38. 

 

Tabela 2 – Classificação dos estágios da doença renal (KDOQI) 
Estágio da doença 

renal crônica 
Taxa de filtração glomerular 
estimada (mL/min/1,73 m2) Descrição 

1 >90 Taxa de filtração glomerular  inalterada 
ou aumentada 

2 69-90 Dano renal com leve redução da taxa 
de filtração glomerular 

3 30-59 Moderada redução da taxa de filtração 
glomerular 

4 15-29 Grave redução da taxa de filtração 
glomerular 

5 <15 ou necessitando de diálise Insuficiência renal crônica 

 

Ainda sobre a função renal, é importante avaliar se há compressão das vias 

urinárias ou a invasão, que pode resultar em obstrução pós-renal e disfunção, 

geralmente associada à má evolução da doença41. 

 



3 Revisão da Literatura  15 

Tese - Claudia Marquez Simões 

3.6  Sistema endócrino 

 

Entre as principais alterações endócrinas que podem ser encontradas nos 

pacientes oncológicos, destacamos a síndrome da secreção inapropriada de hormônio 

antidiurético que acompanha alguns tumores, dentre eles, alguns tumores 

abdominais, e apresenta algum grau de hiponatremia, que, geralmente, é 

assintomática e não necessita de intervenção, bem como não contraindica o 

procedimento cirúrgico42-44. 

O aumento da glicemia pode ser secundário ao uso de corticoides que 

acompanha o tratamento quimioterápico, reforçando a necessidade de adequado 

controle glicêmico perioperatório nesta população45. 

A hipercalcemia chega a atingir 30% (trinta por cento) dos pacientes 

oncológicos, sendo a sua principal causa a reabsorção ósseas associada à doença 

metastática avançada. O tratamento a médio e longo prazo é realizado com 

calcitonina e agentes bifosfonados46, enquanto o tratamento agudo é baseado em 

hidratação e uso de diuréticos de alça47.  

 

 

3.7  Avaliação pré-operatória pelo anestesiologista 

 

A Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) define avaliação pré-

anestésica como todo o processo de avaliação clínico que antecede a realização de 

um ato anestésico para procedimentos cirúrgicos e diagnósticos9. Muitos dos dados 

necessários para a avaliação pré-anestésica são encontrados no prontuário do 

paciente, nas avaliações do médico cirurgião e de médicos de outras especialidades 

que acompanham o paciente. 

No entanto, existem alguns pontos que são voltados para ações específicas do 

ato anestésico, como a avaliação da via aérea48, alterações clínicas e anatômicas 

específicas que podem interferir na realização de anestesia regional49, uso crônico de 

opioides, e antecedentes anestésicos pessoais e familiares50. Estes pontos específicos 

guardam relação direta com complicações intraoperatórias relacionadas ao 

procedimento anestésico.  
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Os anestesiologistas precisavam de uma categorização que permitisse uma 

classificação global e pudesse exprimir de maneira simples e direta o conjunto de 

situações clínicas que poderia ser responsável por potenciais riscos durante e após o 

ato anestésico.  

Neste sentido, e também buscando uma equalização de definições, com o 

objetivo de coleta uniformizada de dados para avaliações estatísticas e 

epidemiológicas, Saklad51 descreveu, em 1941, a classificação proposta pela 

Sociedade Americana de Anestesiologistas. Esta classificação tinha como objetivo 

unificar a nomenclatura para condições do paciente, sintetizadas como estado físico e 

substituir o termo até então utilizado como risco cirúrgico, uma vez que já havia a 

compreensão de que o chamado risco cirúrgico envolve muito mais fatores além das 

características do paciente. A classificação inicial apresentada por Saklad51 é descrita 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Classificação do estado físico da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas descrita em 194151 

Estado físico  Descrição 

1 Paciente sadio sem alterações sistêmicas. 

2 Paciente com alteração sistêmica leve ou moderada causada pela doença cirúrgica 
ou doença sistêmica. 

3 Paciente com alteração sistêmica grave. 

4 Paciente com alteração sistêmica grave que representa risco de vida, a despeito do 
tratamento. 

5 Cirurgia de emergência em pacientes que seriam classificados como classe 1 ou 2. 

6 Cirurgia de emergência em pacientes que seriam classificados como classe 3 ou 4. 

 

Na descrição original de Saklad51, cada classe era acompanhada de exemplos 

para auxiliar na descrição da classificação. Alguns anos após a proposta inicial, foi 

modificada, definindo a classe 5 descrita como um paciente moribundo, condenado à 

morte nas próximas 24 (vinte e quatro) horas, sendo ele submetido ou não a qualquer 

procedimento cirúrgico. 

A classificação inicial já sofreu diversas revisões e foi descrita, em 1962, por 

Dripps52, praticamente como é conhecida atualmente (Tabela 4). No mesmo ano, as 

modificações propostas foram acatadas pela ASA e, desde então, a classificação é 

publicada anualmente, com a ressalva de que as definições existentes atualmente são 
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as descritas na Tabela 5 e não existem informações adicionais que possam auxiliar na 

definição destas categorias, o que gera uma série de dúvidas e variabilidade na 

classificação do estado físico entre anestesiologistas em algumas situações 

específicas, entre elas, o paciente sem outras comorbidades com câncer. 

A classe 5 foi modificada e, até hoje, é citada de maneira equivocada em 

diversos livros e artigos, merecendo destaque para a definição atual de paciente 

moribundo, que não se espera que sobreviva sem o tratamento cirúrgico53. A classe 6 

foi adicionada em 1980, quando foi incluída a definição do paciente doador de 

órgãos53.  

 

Tabela 4 - Classificação do estado físico da Sociedade Americana de 
Anestesiologistas52 

Estado físico Descrição 

1 Paciente sadio sem alterações orgânicas. 

2 Paciente com alteração sistêmica leve ou moderada causada pela doença cirúrgica 
ou doença sistêmica. 

3 Paciente com alteração sistêmica grave de qualquer causa com limitação funcional. 

4 Paciente com alteração sistêmica grave que representa risco de vida. 

5 Paciente moribundo que não é esperado sobreviver, com ou sem cirurgia. 

 

Tabela 5 - Classificação atualmente adotada para o estado físico da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas53 

Estado físico Descrição 

1 Paciente sadio sem alterações orgânicas. 

2 Paciente com alteração sistêmica leve ou moderada causada pela doença cirúrgica 
ou doença sistêmica. 

3 Paciente com alteração sistêmica grave de qualquer causa com limitação funcional. 

4 Paciente com alteração sistêmica grave que representa risco de vida. 

5 Paciente moribundo que não é esperado sobreviver sem cirurgia. 

6 Paciente doador de órgãos. 

E Deve ser adicionado se a cirurgia for de emergência. 

 

Um ponto importante a se ressaltar é que a classificação do estado físico da 

ASA apresenta grande variabilidade entre avaliadores diversos. A taxa de 

variabilidade encontrada por Mak et al.54 foi de até 85% (oitenta e cinco por cento). 

Esta característica da classificação do estado físico da ASA nos conduz à discussão 
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da necessidade de escalas de classificação de risco inerentes ao paciente mais 

objetivas.  

Em concordância com a descrição inicial, diversos autores vêm reforçando o 

conceito de que a classificação do estado físico da ASA não é uma classificação para 

predição de risco55,56, porém outros estudos incluem o estado físico como um dos 

fatores de risco para predição de risco cirúrgico57,58.  

O conceito de risco cirúrgico é um conceito multifatorial e amplo que engloba 

o estado físico do paciente, as alterações fisiológicas que o procedimento cirúrgico 

irá causar, a habilidade e experiência da equipe cirúrgica, bem como do 

anestesiologista, e, ainda, o suporte clínico oferecido a este paciente no 

perioperatório, desde o preparo e otimização pré-operatória até o suporte intensivo 

pós-operatório56. 

 

 

3.8  Qualidade de vida relacionada à saúde. 

 

A avaliação da qualidade de vida vem sendo apontada em pacientes 

oncológicos como preditor de desfechos para pacientes oncológicos59,60. Diversos 

instrumentos são utilizados para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de 

maneira global, como, por exemplo, o questionário SF-3661 e o questionário EQ-5D™ 

62. O câncer é uma das aplicações de doenças específicas mais frequentes do EQ-

5D™, e tem a vantagem da fácil aplicação e compreensão, além da possibilidade de 

aplicação por via telefônica63. 

O EQ-5D™ fornece uma descrição simples e um valor de índice único para os 

possíveis estados de saúde. O questionário possui duas versões que variam entre si 

pelo número de opções para gradação de gravidade de cada dimensão: o EQ-5D-5L e 

o EQ-5D-3L. O questionário é composto por um sistema descritivo e uma escala 

analógica visual. O sistema descritivo avalia cinco dimensões para a construção do 

estado de saúde: mobilidade, atividades habituais, cuidados pessoais, dor/desconforto 

e ansiedade/depressão (Figura 1). 
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Figura 1 – Dimensões que compõem a valoração dos estados de saúde do 
questionário EQ-5D™ 

 

No EQ-5D™, cada uma das dimensões é valorada de acordo com três graus de 

gravidade (sem problemas, alguns problemas e problemas extremos). Com estas 

valorações, são construídos 243 estados de saúde, além de dois outros possíveis 

estados, que são a inconsciência e a morte, totalizando 245 estados de saúde. 

Parâmetros de diversas nacionalidades para os estados de saúde foram valorados, 

permitindo ajustes em termos de preferências de cada população, inclusive para a 

população brasileira64. Dentro dos valores, pode-se encontrar valores negativos, que 

representariam condições de qualidade de vida avaliadas como piores que a morte. Já 

a escala visual analógica registra a autopercepção de saúde do entrevistado em uma 

escala na qual suas extremidades são rotuladas como “melhor estado de saúde 

imaginável" e "pior estado de saúde imaginável". Esta informação pode ser usada 

como uma medida quantitativa de saúde avaliada individualmente. 

A avaliação da qualidade de vida é utilizada em Oncologia como fator 

prognóstico para sobrevida65,66. Além disso, tem sido utilizada para aprimorar 

modelos preditivos de risco em pacientes oncológicos67. Portanto, na avaliação 

perioperatória é, atualmente, recomendada como informação suplementar para o 

prognóstico, além de servir como medida de resultados avaliada pelos próprios 

pacientes.  
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3.9  Suporte intensivo pós-operatório 

 

Uma adequada previsão dos pacientes que irão necessitar de um suporte 

intensivo no período pós-operatório auxilia o planejamento do mapa cirúrgico e 

otimiza a ocupação hospitalar, principalmente se levarmos em conta o número  

crescente de procedimentos de alta complexidade somado ao aumento da sobrevida e 

gravidades dos pacientes.  

A necessidade do suporte intensivo, frequentemente, é resultado da 

combinação de fatores fisiológicos e intraoperatórios nos pacientes cirúrgicos68. Os 

pacientes que são submetidos a cirurgias de alto risco têm taxas de mortalidade e 

morbidade superiores às das cirurgias cardiovasculares e atingem taxas de 

complicações de até 50% (cinquenta por cento). Todavia, é difícil determinar de uma 

maneira precisa qual a população cirúrgica de alto risco que, de fato, se beneficiaria 

com um suporte intensivo pós-operatório.  

A necessidade do suporte intensivo no período pós-operatório de cirurgias 

cardiotorácicas é amplamente discutida, porém é pautada, em grande parte das vezes, 

pela necessidade do suporte ventilatório e vem sendo modificada pela introdução do 

conceito de recuperação em via rápida, a chamada fast track recovery 69,70.  

As taxas de mortalidade das cirurgias cardiovasculares são inferiores às 

relatadas para outras cirurgias, a despeito de pacientes com comorbidades graves e 

cirurgias de alta complexidade2. Moonesinghe et al.2 discutem a necessidade de levar 

em consideração a linha de cuidado estabelecida e os bons resultados obtidos nas 

cirurgias cardiovasculares para expandir esta conduta para cirurgias não cardíacas.  

Alguns estudos avaliaram a correlação entre utilização de recursos hospitalares 

e desfechos, especificamente para cirurgias abdominais71,72. As taxas de utilização de 

cuidados intensivos pós-operatórios é variável, com baixas taxas de utilização de 6 a 

16%71-73, mesmo para cirurgias de alto risco. 

Diversos estudos definem cirurgias de alto risco como os procedimentos que 

apresentam mortalidade cirúrgica acima de 5% (cinco por cento)74,75. Um estudo no 

Reino Unido avaliou mais de 4 (quatro) milhões de procedimentos cirúrgicos e, 

destes, aproximadamente, 12,5% (doze e meio por cento) foram responsáveis pela 

maior parte da mortalidade cirúrgica75. Destas cirurgias de alto risco, vale a pena 
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destacar que menos de 15% (quinze por cento), aproximadamente, foram 

encaminhadas para a unidade de terapia intensiva pós-operatória.  

Com a implementação de rotinas e seleção adequada de pacientes, o uso de 

suporte intensivo pode auxiliar na redução da mortalidade e morbidade dos pacientes 

cirúrgicos75,76. A redução de complicações pode reduzir o tempo de internação e os 

custos de maneira sensível75. 

Ainda não há consenso quanto ao método de seleção dos pacientes para 

encaminhamento ao suporte intensivo pós-operatório imediato. Um grupo de 

trabalho do Colégio Inglês de Cirurgiões teve a iniciativa montar uma diretriz para 

manejo perioperatório dos pacientes submetidos à cirúrgica não cardíaca de alto 

risco, incluindo sugestões para triagem da necessidade de suporte intensivo pós-

operatório baseados nos diferentes níveis de cuidado hospitalar77. 

O sistema de saúde inglês define quatro níveis de cuidados que os pacientes 

podem necessitar durante a internação hospitalar78 (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Níveis de cuidado hospitalar78 
Nível de cuidado Descrição 

Nível 1 Apenas observação, por exemplo uma enfermaria de hospital geral. 

Nível 2 Pacientes com risco de deterioração, precisam de observações e condições de 
reanimação básica. 

Nível 3 Necessidade de observação frequente, podendo apresentar disfunção orgânica 
e necessitar de intervenção. 

Nível 4 Pode apresentar disfunção orgânica múltipla, necessitando de intervenção e 
suporte intensivo. 

 

Os pacientes submetidos a cirurgias de alto risco seriam beneficiados em níveis 

de cuidado acima do nível 2, ou seja, unidades que ofereçam condições de 

observação e suporte precoce, auxiliando a redução da morbimortalidade cirúrgica.  

O encaminhamento à unidade de terapia intensiva no pós-operatório imediato 

está relacionado com uma melhor evolução e menor taxa de complicações. Para 

propostas de triagem de quais seriam os pacientes indicados para suporte intensivo 

pós-operatório imediato, o grupo de trabalho do Colégio Inglês de Cirurgiões propõe 

alguns métodos como sugestão: (i) predição do risco de mortalidade pelo escore 

POSSUM (Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of 

Mortality and Morbidity); ou (ii) sua adaptação P-POSSUM (Portsmouth 
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Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and 

morbidity); (iii) opinião de profissionais experientes em critérios resumidos na 

Tabela 7; (iv) taxas de mortalidade conhecidas de acordo com o procedimento 

cirúrgico realizado; (v) condições de risco do paciente, expressas como pacientes 

com estado físico ASA > 3 com ao menos uma disfunção orgânica ou, ainda, (vi) 

pacientes estado físico ASA 4 ou 5, dependentes de diálise ou com elevação do 

lactato sérico.  

 

Tabela 7 - Critérios para admissão na UTI no pós-operatório proposto pelo Colégio 
Inglês de Cirurgiões 

Pacientes submetidos à cirurgia abdominal de grande porte que tenham: 

1. Pacientes acima de 50 anos para cirurgias de urgência ou emergência ou reabordagem 
cirúrgica, ou; 

2. com comprometimento da função renal (creatinina acima de 1,48 mg/dL), ou; 
3. com diabetes mellitus, ou com presença de fatores de risco cardíacos ou pulmonares; 

4. Idade acima de 65 anos; 

5. Paciente com choque de qualquer causa, em qualquer idade.  

 

 

3.10  Índices para predição de risco cirúrgico 

 

Diversas especialidades cirúrgicas têm aprimorado as técnicas de ressecções, 

proporcionando a possibilidade de cura ou paliação de sintomas de diversas 

neoplasias. Ao mesmo tempo, nos deparamos com pacientes com maior expectativa 

de vida, que evoluem com o aumento do número de comorbidades. 

O risco sempre acompanhou a cirurgia, como opção terapêutica, mas, 

atualmente, sua predição está sendo mais explorada com diversos objetivos, desde 

orientar a decisão da própria indicação cirúrgica, permitir melhor orientação do 

paciente e seus familiares, até auxiliar no aspecto logístico do dimensionamento de 

recursos técnicos e humanos hospitalares79.  

A predição de risco é tradicionalmente explorada nos pacientes de terapia 

intensiva por meio de diversos índices propostos como APACHE (Acute Physiology 

And Chronic Health Evaluation)80 e SOFA (Sepsis-related Organ Failure 

Assessment)81, entre outros82. Os índices de predição de risco auxiliam a alocação de 
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recursos humanos, estrutura, equipamentos, gestão e organização da unidade de 

cuidados intensivos, no entanto, tais índices são voltados, em sua maior parte, ao 

período pós-operatório ou, ainda, não são facilmente aplicáveis na rotina assistencial.  

A mortalidade cirúrgica é uma mensuração direta de resultados, porém esta se 

encontra sujeita a uma série de variáveis83. O aprimoramento de sistemas de predição 

de risco com estratificação dos diversos tipos de população e redução das 

interferências externas é uma importante ferramenta para auxiliar o gerenciamento de 

recursos humanos, financeiros e estruturais, assim como para assegurar qualidade de 

atendimento79.  

Atualmente, a previsão de suporte intensivo pós-operatório para cirurgias 

eletivas é estabelecida de maneira subjetiva, restando por prejudicar o desempenho 

do hospital, uma vez que leva à suspensão de cirurgias por falta de vagas de UTI ou a 

comprometer os resultados, como já demonstrado na literatura75. Ainda não há 

definição clara de todos fatores preditores pré-operatórios do risco global do paciente 

que permitam a definição clara e objetiva de quem é o paciente de alto risco a ser 

submetido a procedimentos cirúrgicos e que irá necessitar de suporte intensivo pós-

operatório84.  

A maior parte dos índices objetiva riscos específicos, tais como 

cardiovascular3, e respiratório85, ou, ainda, não são generalizáveis para outras 

populações. Poucos dados são disponíveis sobre risco e morbimortalidade em 

cirurgia não cardíaca na literatura nacional, principalmente se falarmos 

especificamente sobre a população de pacientes com câncer86.   

Os valores aceitáveis de risco para o paciente e para a equipe médica são 

relativos e discutidos há décadas87. Por exemplo, o risco de mortalidade de 5% (cinco 

por cento) pode ser inaceitavelmente alto para um paciente submetido a uma 

ressecção de uma lesão cutânea localizada, enquanto que a mortalidade operatória de 

50% (cinquenta por cento) pode parecer aceitável para um paciente a ser submetido a 

uma hemipelvectomia por um tumor ósseo. 

Ao levar tais considerações em conta, surge a necessidade de adequação dos 

índices existentes para os riscos inerentes ao paciente e ao procedimento cirúrgico, 

com estratificação de populações específicas, como, por exemplo, pacientes 

oncológicos. 



3 Revisão da Literatura  24 

Tese - Claudia Marquez Simões 

Por outro lado, a utilização de sistemas complexos de pontuação, e ainda 

altamente especializados por tipo de procedimento cirúrgico88-90, acabam sendo 

pouco utilizados pela baixa praticidade e difícil aplicação, principalmente pensando 

no anestesiologista que tem contato com os mais diversos procedimentos cirúrgicos.  

Há uma escassez de escalas para predição da morbimortalidade global do 

paciente cirúrgico oncológico que leve em consideração tanto as características 

clínicas do paciente quanto as variáveis cirúrgicas. 

O escore POSSUM foi descrito, pela primeira vez, por Copeland, em 19916, e é 

dividido em duas partes, levando em conta 12 (doze) variáveis fisiológicas e 6 (seis) 

variáveis cirúrgicas (Tabela 8). Cada variável possui uma pontuação que varia entre 

1 e 8 pontos e a pontuação destas variáveis é aplicada em uma fórmula gerada a 

partir da regressão logística para obter a mortalidade e a morbidade previstas de 

acordo com a gravidade do paciente e a complexidade da cirurgia. Na fórmula, R é o 

risco para morbidade e mortalidade de acordo com a fórmula utilizada. 

 

Tabela 8 - Fatores avaliados pelo escore POSSUM 
Variáveis fisiológicas Variáveis cirúrgicas 

Idade 
Alterações cardiológicas 
Alterações respiratórias 
Pressão arterial 
Frequência cardíaca 
Escala de coma de Glasgow 
Hemoglobina 
Leucócitos 
Ureia 
Sódio 
Potássio 
Eletrocardiograma 

Extensão da cirurgia 
Número de procedimentos realizados 
Perda sanguínea estimada 
Contaminação peritoneal 
Presença e disseminação de doença maligna 
Classificação da cirurgia quanto ao 
momento (eletiva/urgência e emergência) 
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Tabela 9 - Fórmulas para predição de morbidade e mortalidade do escore POSSUM 
e P-POSSUM 

Predição de morbidade 

POSSUM 
 

P-POSSUM Não possui equação para predição de morbidade. 

Predição de mortalidade 

POSSUM 
 

P-POSSUM 
 

 

O modelo inicial proposto por Copeland e colaboradores foi modificado para 

populações especiais88,90,91, conforme a idade e tipo de cirurgia, sendo inclusive 

validado para países em desenvolvimento92.  

O escore POSSUM foi desenvolvido, inicialmente, com o intuito de auditoria 

entre diferentes hospitais e equipes cirúrgicas, pois permite estratificar de maneira 

objetiva tanto os riscos inerentes às condições físicas do paciente quanto os riscos 

inerentes à extensão e às características do procedimento cirúrgico6. Com estas 

características, torna-se viável a comparação de taxas de mortalidade entre diferentes 

locais e instituições, tendo em vista a análise de faixas de risco estratificadas, 

permitindo, assim, comparar resultados nas faixas de gravidade semelhantes6,93.  No 

entanto, Whiteley et al.94 observaram que, principalmente nos pacientes de baixo 

risco, o escore POSSUM superestimava em até 6 vezes o risco de mortalidade, 

sugerindo a necessidade de adequação da equação e, por meio de uma nova regressão 

logística, chegaram a uma nova equação que poderia predizer com maior acurácia a 

mortalidade intra-hospitalar. Esta modificação do escore POSSUM foi nomeada 

Portsmouth POSSUM (P-POSSUM). Prytherch et al.95 testaram o índice P-POSSUM 

em uma nova população geral e obtiveram uma predição de óbitos muito próxima do 

número observado de óbitos.  

Contudo, em análises da aplicabilidade deste índice em diversas populações, 

observam-se taxas de morbimortalidade superestimadas, demonstrando a necessidade 

de calibração ou a criação de um índice que leve em consideração os fatores de risco 
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específicos da população estudada, contemplando, inclusive, aspectos regionais que 

podem ser necessários92. Alguns estudos nacionais demostraram que a predição de 

mortalidade é também superestimada em populações gerais de pacientes brasileiros e 

destaca a necessidade de ajuste do modelo96,97.  

Existem modificações do escore POSSUM original para cirurgia ortopédica98, 

vascular99, colorretal88 e esofágica89. Estas modificações possuem benefícios, como a 

maior especificidade100, no entanto, acabam restringindo seu uso.  

Para adequação e validação de tais modelos, sejam eles novos sejam ajustados, 

há a necessidade de padronização dos critérios para avaliação pós-operatória, visando 

possibilitar adequada comparação das taxas de morbidade101,102. Outra variabilidade 

observada nos estudos de morbidade pós-operatória é a avaliação de aspectos 

específicos do procedimento cirúrgico103-105, acompanhando a já citada falta de 

padronização da avaliação da morbidade geral, a qual não está relacionada 

exclusivamente a nenhum procedimento específico, e sim à anestesia e resposta 

endócrino-metabólica ao trauma106. O conceito de aplicabilidade geral e não apenas 

específica é importante, principalmente quando pensamos nas equipes que atuam no 

perioperatório de maneira global e, na maior parte das vezes, atendendo diversas 

especialidades cirúrgicas, como anestesiologistas e intensivistas. Este conceito torna 

o escore POSSUM atraente e com grande potencial para ampla aplicabilidade, 

principalmente na população cirúrgica oncológica, uma vez que a presença de 

doença oncológica já está contemplada em seus fatores avaliados, necessitando 

avaliação de seu desempenho nesta população específica e posterior calibração.  

Outro enfoque e outra aplicabilidade destes sistemas de estratificação de risco 

são para gestão hospitalar, permitindo auditorias e acompanhamento de resultados, 

que, combinados com análise específicas de casos índice, com análise de causa-raiz e 

revisão do processo cirúrgico, podem resultar em melhoria contínua da assistência 

perioperatória94. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  Projeto de pesquisa 

 

O protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Projeto de pesquisa número: 

283/10 – Anexo A). O presente projeto seguiu as recomendações da iniciativa 

STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology).107 

O estudo foi registrado com o grupo EuroQol e autorizado sem custos para o 

uso do questionário EQ-5D™ (EQ-5D-3L).  

 

 

4.1.1  Critérios de seleção dos pacientes 

 

Foram selecionados pacientes oncológicos submetidos a cirurgias abdominais 

eletivas, internados no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, com avaliação pré-operatória ambulatorial, 

antecedendo cirurgia eletiva abdominal. A definição de cirurgia abdominal para 

inclusão no estudo contemplava cirurgias eletivas, com internação na noite anterior à 

data prevista e em que havia a previsão de abertura da cavidade peritoneal e/ou 

manipulação de alças intestinais. 

 

 

4.1.2  Critérios de exclusão de pacientes 

 

Os critérios de exclusão de pacientes foram: 

a. Idade inferior a 18 anos;  

b. Cirurgias de urgência ou emergência; 

c. Pacientes sem avaliação pré-operatória; 
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d. Pacientes internados após as 20h na véspera da cirurgia ou no mesmo dia 

da cirurgia; 

e. Pacientes que não consentiram com a participação no estudo. 

 

 

4.1.3  Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Após definição da indicação cirúrgica, e avaliação dos critérios de inclusão e 

exclusão, os pacientes foram convidados a participar da pesquisa. Após 

esclarecimentos em relação aos objetivos gerais do estudo, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo B). 

 

 

4.2  Métodos 

 

4.2.1  Amostra 

 

O tamanho da amostra foi estimado levando em consideração uma distribuição 

bicaudal, baseada em um estudo-piloto que demonstrou uma incidência de 40% de 

morbimortalidade em cirurgias abdominais no ICESP. O cálculo foi realizado para a 

detecção de uma razão de chances de 2,0 determinar o poder mínimo de 80% e nível 

de significância de p< 0,05 para análise utilizando a regressão logística com um 

desfecho binário (morbimortalidade presente ou ausente). Para o cálculo foi utilizado 

o programa G*Power108, baseado na metodologia proposta por Demidenko109. A 

amostra estimada foi de 298 pacientes, considerando 5% de perdas, encontramos 

uma amostra estimada em 312 pacientes.   

 

 

4.2.2  Fase de coleta de dados  

 

O estudo foi composto pela coleta de dados dos períodos pré e intraoperatórios, 

acompanhamento diário no período pós-operatório durante a internação, bem como 
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contato telefônico 30 dias após a cirurgia para avaliação de mortalidade e de 

qualidade de vida relacionada à saúde.  

 

 

4.2.3  Período pré-operatório 

 

No dia anterior à cirurgia, os pacientes incluídos no estudo foram avaliados em 

relação aos exames laboratoriais e à avaliação pré-operatória ambulatorial. Todos os 

pacientes foram classificados durante a avaliação quanto ao estado físico da 

Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)51.  

Além do estado físico da ASA, a avaliação pré-operatória pondera diversos 

aspectos clínicos, tais como a presença de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, 

insuficiência coronariana, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

doença renal crônica, antecedente de acidente vascular cerebral, além de outras 

comorbidades.  

 

 

4.2.3.1 Hipertensão arterial crônica 

 

Foram classificados como pacientes portadores de hipertensão arterial 

sistêmica aqueles que já possuíam diagnóstico prévio, em uso de fármacos anti-

hipertensivos, ou, ainda, que apresentaram medidas repetidas de valores de pressão 

arterial acima de 140 x 90 mmHg na avaliação ambulatorial pré-operatória ou em 

controles domiciliares110.  

 

 

4.2.3.2 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

 

Foram considerados portadores de DPOC pacientes que já possuíam 

diagnóstico prévio ou ainda apresentavam sintomas clínicos e tinham espirometria 

para confirmação diagnóstica, com VEF1/CVF < 70% do valor previsto111.  
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4.2.3.3 Insuficiência cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca foi considerada a partir de sinais e sintomas clínicos, 

ecocardiograma com fração de ejeção menor ou igual a 50% ou, ainda, diagnóstico 

prévio registrado em prontuário112. 

 

 

4.2.3.4 Insuficiência coronariana 

 

Foi caracterizada pela presença de angina estável ou instável por meio de 

exames radiológicos de obstruções ao fluxo sanguíneo coronariano ou, ainda, testes 

funcionais com alterações documentadas, como cintilografia e teste ergométrico113.  

 

 

4.2.3.5 Diabetes mellitus 

 

O critério diagnóstico utilizado para diabetes mellitus foi uma glicemia de 

jejum acima de 126 mg/dL, glicemia casual acima de 200 mg/dL114 ou, ainda, o 

diagnóstico prévio.  

 

 

4.2.3.6 Grau de funcionalidade e atividade física 

 

Outro aspecto avaliado foi o grau de funcionalidade do paciente por meio dos 

índices de Karnofsky19 e da escala de atividade de Duke115.  

 

Tabela 10 - Escala de atividade de Duke 
Equivalente 
metabólicos Atividades exemplificadas 

< 4 METs Pouca atividade, caminhadas curtas e lentas (até 2 quadras, a 4,8 km/h). 

4-7 METs Caminhada com velocidade moderada (6,4 km/h). 

>7 METs Pratica esportes, consegue realizar atividades extenuantes e correr curtas 
distâncias. 
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4.2.3.7 Doença renal crônica 

 

A definição de doença renal crônica foi realizada tomando por base a  

estimativa da taxa de filtração glomerular, para definir o clearance de creatinina 

(ml/min) de acordo com a definição do Plano de Qualidade dos Desfechos das 

Doenças Renais da Fundação Nacional do Rim (KDOQI)116. Para o cálculo, foi 

utilizada a fórmula originalmente descrita por Cockroft e Gault38, utilizando a 

correção para a superfície de área corpórea (SAC)39.  

 

 
 

A superfície de área corpórea foi calculada utilizando a fórmula proposta por 

Mosteller et al.40. 

 

 
 

Foram considerados portadores de doença renal crônica os pacientes que 

apresentavam taxa de filtração glomerular inferior a 60 mL/min/1,73m2.117 

Em relação aos exames laboratoriais, foram avaliados hemoglobina, 

hematócrito, leucócitos, ureia, creatinina, sódio, potássio, plaquetas e glicemia de 

jejum, de acordo com protocolo de avaliação pré-operatória conjunto dos serviços de 

anestesiologia e clínica médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

(ICESP). Os valores de referência utilizados foram de acordo com os critérios da 

Divisão de Laboratório Central – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC – FMUSP).  
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4.2.4  Período intraoperatório 

 

A coleta dos dados intraoperatórios foi realizada por meio da ficha de 

anestesia, registros do prontuário eletrônico (Tasy®) e formulário de coleta de dados 

(Apêndice C).  

Foram avaliados os dados coletados no intraoperatório como técnica anestésica 

utilizada, tempo cirúrgico, uso de coloides, transfusão de hemoderivados, volume 

total administrado, diurese e necessidade de vasopressor de uso contínuo 

(noradrenalina, vasopressina ou adrenalina).  

 

 

4.2.5  Período pós-operatório 

 

Após o final da cirurgia, os pacientes foram transferidos para a Unidade de 

Recuperação pós-anestésica ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o 

consenso entre anestesiologista e da equipe cirúrgica. O registro dos motivos de 

indicação do suporte intensivo imediato foi registrado pelo anestesiologista 

responsável pelo caso na ficha de coleta. Nos pacientes encaminhados para a unidade 

de recuperação pós-anestésica, foram acompanhadas as intercorrências até a alta para 

unidade de internação. 

Para os pacientes que foram encaminhados para a unidade de terapia intensiva, 

foram observadas as disfunções orgânicas observadas na data de sua admissão por 

meio do índice SOFA81 (Sequential Organ Failure Assessment (Tabela 11) 

necessidade de uso de drogas vasoativas e tempo de permanência. 
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Tabela 11 - Índice SOFA 
Pontuação 0 1 2 3 4 

Respiração 
PaO2/FiO2 (a) >400 <400 (a) <300  (a) <200 <100 

Coagulação 
Plaquetas 
103/mm3 

>150 <150 <100 <50 <20 

Hipotensão (b) PAM>70 PAM<70 

Dopamina 
≤ 5 ou 

dobutamina, 
qualquer 

dose 

Dopamina >5 ou 
epinefrina ≤0,1 ou 

norepinefrina ≤ 
0,1 

Dopamina >15, 
epinefrina >0,1 ou 
norepinefrina >0,1 

Bilirrubina 
mg/dL <1,2 1,2-1,9 2-5,9 6-11,9 >12 

Creatinina ou 
débito urinário <1,2 1,2-1,9 2-3,4 3,5-4,9 ou 

<500mL/dia >5 ou < 200mL/dia 

(a) com suporte ventilatório 
(b) agentes adrenérgicos administrados por pelo menos 1 hora (µg/kg/min) 

 

Para a avaliação do desfecho primário, algumas complicações pós-operatórias 

graves foram selecionadas: cardiovasculares, respiratórias, infecciosas, renais e 

cirúrgicas. A ocorrência de ao menos um destes eventos e/ou morte por qualquer 

causa até o 30o pós-operatório foi nomeada como evento combinado. 

A morbidade pós-operatória para o escore POSSUM foi avaliada de acordo 

com os critérios propostos por Copeland (Tabela 12) . 

Foi acompanhado o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva para 

os pacientes que para lá foram encaminhados, bem como o tempo de internação 

hospitalar pós-operatório de todos os pacientes.  

Foram acompanhadas as necessidades de reabordagem cirúrgica, tempo de 

internação pós-operatória e necessidade de retorno hospitalar por situações de 

urgência ou emergência até o 30o pós-operatório. No 30o pós-operatório, era 

realizado contato telefônico com o paciente para a avaliação de mortalidade pós-

operatória, caso o paciente não estivesse mais internado. Nos casos nos quais não foi 

possível o contato telefônico, o prontuário eletrônico foi observado durante todo 

período do estudo para verificar se o paciente apresentou retorno hospitalar para 

acompanhamento da mortalidade pós-operatória.  
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Tabela 12 - Morbidade pós-operatória para avaliação escore POSSUM 
Sangramento pós-
operatório 

Formação de hematoma necessitando de drenagem ou sangramento 
profundo necessitando reexploração 

Infecção pulmonar 

Produção de secreção purulenta ou cultura de secreção pulmonar positiva, 
com ou sem alterações na radiografia torácica, podendo ou não ser 
acompanhada por febre (>38o C) ou, ainda, consolidações na radiografia 
pulmonar ou registro médico em prontuário acompanhado de terapia 
antimicrobiana.  

Infecção da ferida 
operatória 

Exsudato purulento na ferida operatória, celulite ou cultura de secreção 
positiva. 

Infecção urinária Cultura urinária positiva ou presença de mais de 105 bactérias/mL com 
presença de leucócitos na urina 

Infecção profunda 
(intracavitária) 

Presença de coleção intracavitária confirmada clínica ou 
radiologicamente. 

Sepse/choque séptico 

Sinais de resposta inflamatória sistêmica, taquipneia, taquicardia (>90 
bpm), hiper ou hipotermia (>38,4oC ou <35,6oC), hemocultura positiva, 
documentação no prontuário do paciente associada à terapia 
antimicrobiana. O choque séptico foi definido com os critérios acima 
acompanhados da necessidade de uso de drogas vasoativas. 

Sangramento pós-
operatório 

Formação de hematoma necessitando de drenagem ou sangramento 
profundo necessitando reexploração 

Deiscência da ferida 
operatória Abertura da sutura de pele e/ou tecido celular subcutâneo. 

Eventos trombóticos 
Acidente vascular cerebral com diagnóstico clínico e/ou radiológico ou 
trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar diagnosticada 
radiologicamente ou por testes de ventilação/perfusão. 

Falência cardíaca 
Sinais ou sintomas de piora de falência ventricular esquerda ou 
insuficiência cardíaca congestiva, necessitando de terapêutica 
farmacológica com inotrópicos no período pós-operatório. 

Lesão renal 
peroperatória 

Piora da função renal definida por aumento de 2 vezes os valores basais 
de creatinina e/ou diurese inferior a 500 mL em 12h (AKIN estágio 2)118 

Insuficiência 
respiratória Necessidade de suporte ventilatório mecânico. 

Deiscência da 
anastomose 

Saída de secreção purulenta, fecaloide ou outra através da pele, drenos ou 
orifícios em regiões próximas a anastomoses. 

Infarto agudo do 
miocárdio 

Sintomas clínicos, alterações eletrocardiográficas (elevações segmento ST 
iguais ou superiores a 1 mm ou surgimento de novas ondas Q) ou 
elevação de biomarcadores (CK-MB ou troponina). 

Hipotensão pós-
operatória 

Níveis de pressão arterial média abaixo de 60 mmHg necessitando de 
vasopressores no período pós-operatório. 

Óbito Óbito de todas as causas que tenham ocorrido até o 30o dia pós-operatório. 
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4.3  Desfechos  

 

4.3.1  Desfecho primário 

 

O desfecho primário definido para este estudo foi a ocorrência do evento 

combinado, que incluiu o óbito até o 30o dia pós-operatório e morbidade grave 

durante o período de internação hospitalar (complicações cardiovasculares, 

respiratórias, renais, infecciosas e cirúrgicas).  

 

 

4.3.2  Desfechos secundários 

 

Avaliar, até 30 dias de pós-operatório de cirurgias abdominais de pacientes 

oncológicos, os fatores preditores de: 

a. Complicações clínicas específicas que constituíram o desfecho combinado 

definido como morbimortalidade neste estudo: renais, cardiovasculares, 

respiratórias, infecciosas e cirúrgicas;  

b. Necessidade de cuidados intensivos pós-operatórios. 

 

Avaliar o desempenho da classificação do estado físico da Sociedade 

Americana de Anestesiologistas (ASA) e do escore POSSUM na população estudada 

relacionado à mortalidade pós-operatória. 

Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde nos períodos pré e pós-

operatório. 

 

 

4.3.3  Definições das complicações pós-operatórias 

 

As complicações pós-operatórias foram definidas previamente ao início do 

estudo e avaliadas com o acompanhamento diário dos pacientes durante seu período 

de internação hospitalar. Os pacientes foram acompanhados por profissionais com, 
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no mínimo, dois anos de experiência em anestesiologia e as complicações foram 

registradas de maneira isolada.  

 

Complicações respiratórias: incluíam necessidade de ventilação mecânica 

prolongada (>48h), pneumonia, insuficiência respiratória aguda. O diagnóstico de 

pneumonia foi definido como a presença de infiltrado pulmonar persistente ou 

progressivo na radiografia torácica e, ao menos, dois dos seguintes critérios clínicos: 

temperatura ≥38°C, leucocitose acima de 12.000 células/µL ou leucopenia abaixo de 

3.000 células/µL, ou secreção traqueal purulenta com ≥25 neutrófilos e ≤10 células 

epiteliais escamosas por campo em pequeno aumento (x100)119. 

 

Complicações renais: a função renal era avaliada diariamente durante a 

internação utilizando os critérios AKIN utilizando classe ≥ 2 como lesão renal 

peroperatória, seja baseado nas medidas de creatinina seja no ritmo de diurese118.  

 

Complicações cardiovasculares: incluem infarto agudo do miocárdio, choque 

cardiogênico ou acidente vascular cerebral. O diagnóstico de infarto agudo do 

miocárdio foi baseado na detecção de CK-MB 5 vezes acima do valor normal (> 30 

ng/mL), troponina I superior a 5 ng/mL, surgimento de novas ondas Q patológicas 

ou, ainda, o registro em prontuário. Choque cardiogênico foi definido como presença 

de taquicardia, hipotensão e má perfusão associada com SCVO2 inferior a 65% ou 

acidose metabólica (aumento do déficit de base >4) ou, ainda, aumento dos níveis de 

lactato na ausência de outras causas.   

 

Complicações cirúrgicas: incluem deiscência da ferida operatória, deiscência 

da anastomose e necessidade de reabordagem cirúrgica.   

 

Complicações infecciosas: incluem sepse grave e choque séptico. 
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4.4  Análise estatística 

 

Análise descritiva e univariada da população quanto aos desfechos primários e 

secundários. Variáveis contínuas foram comparadas com o teste t-Student ou teste U 

de Mann-Whitney e as variáveis categóricas com teste qui-quadrado ou teste exato 

de Fisher ou teste da razão de verossimilhança. 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão para variáveis com 

distribuição normal. Utilizou-se mediana e faixa interquartil (IQR) para variáveis que 

não apresentavam distribuição normal.  

Utilizou-se o modelo de regressão logística múltipla para estimar os fatores 

preditores de desfechos primários e secundários. O método de seleção utilizado para 

a inclusão das variáveis no modelo de regressão logística múltipla foi a presença de 

p<0,05 na análise univariada ou significância clínica determinada pelos 

pesquisadores. Validação interna do modelo de regressão logística múltipla foi 

efetuada com a aplicação da técnica bootstrap para 1.000 amostras. O uso do 

métodos bootstrap tem demonstrado desempenho superior a outras técnicas de 

validação interna120. Um total de 50-200 repetições são, geralmente, adequadas para 

a estimativa do erro padrão e, portanto, são adequados para intervalo de confiança 

com aproximação normal.  

Foi também utilizada a curva ROC (curva de características operacionais) para 

avaliar a acurácia dos modelos. 

Para análise dos dados de qualidade de vida relacionada à saúde, foram 

utilizados os testes de Mann-Whitney, Wilcoxon e McNemar.  

Os valores de p < 0,05 foram considerados significantes, e todos os testes 

foram bicaudais. Utilizaram-se os programas G*Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 

Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 1996), SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 18.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) e 

MedCalc para Windows, versão 14.8.1 (MedCalc Software, Ostend, Belgium). 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  Casuística 

  

O estudo incluiu 308 pacientes submetidos a cirurgias abdominais eletivas no 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

A coleta de dados foi realizada entre junho de 2011 a junho de 2012. Neste 

período, novecentos e vinte e sete pacientes foram avaliados como elegíveis para o 

estudo. Destes, 9 pacientes foram excluídos devido à realização de cirurgia em 

caráter de emergência, cirurgia suspensa por mudança de conduta ou, ainda, 

progressão da doença impossibilitando a ressecção cirúrgica (28 casos). Alguns 

pacientes não foram incluídos por terem dados da avaliação pré-operatória 

incompleta (n=48), pacientes incluídos em estudos intervencionistas (n=120), e pela 

falta do termo de consentimento livre e esclarecido (n=396). 

 
 
5.2  Fluxograma do estudo 
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5.3  População do estudo 

 

A idade da população avaliada neste estudo variou de 18 a 91 anos, com média 

de 59,70 ± 14,07 anos, sendo 169 mulheres (54,9%) e 139 homens (45,1%). Quanto 

aos dados antropométricos, o peso médio foi 68,49 ± 15,41 kg, a altura média foi 

161,10 ± 9,21 cm e a mediana do índice de massa corpórea foi 25,57 kg/m2, variando 

de um mínimo de 14, 47  a  47,83 kg/m2. 

Quanto às condições clínicas pré-operatórias, a hipertensão arterial sistêmica 

foi a mais prevalente, estando presente em 47,7% dos pacientes avaliados          

(Tabela 13). 

 
Tabela 13 –  Condições clínicas pré-operatórias 

Condição clínica 
Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Hipertensão arterial sistêmica 161 (52,3%) 147 (47,7%) 
Doença pulmonar obstrutiva crônica 274 (89%) 34 (11%) 

Tabagismo ativo 279 (90,6%) 29 (9,4%) 
Insuficiência coronariana 288 (93,5%) 20 (6,5%) 

Insuficiência cardíaca 283 (91,9%) 25 (8,1%) 
Diabetes mellitus 255 (82,8%) 53 (17,2%) 

Doença renal crônica 242 (78,6%) 66 (21,4%) 
Acidente vascular cerebral prévio 296 (96,1%) 12 (3,9%) 

 

As neoplasias primárias que levaram à indicação cirúrgica se encontram 

descritas na Tabela 14. 

 
Tabela 14 – Neoplasias primárias que levaram à indicação cirúrgica 

Neoplasia primária n % 
Reto e canal anal 107 34,7 

Neoplasia pélvica feminina (útero, ovário) 59 19,2 
Intestino 53 17,2 

Estômago 36 11,7 
Fígado e vias biliares 27 8,8 

Esôfago 11 3,6 
Bexiga 10 3,2 

Peritôneo 3 1 
Mama (metastático) 2 0,6 

Total 308 100 
n=número absoluto de pacientes 



5 Resultados  42 

Tese - Claudia Marquez Simões  

A Tabela 15 apresenta as cirurgias abdominais realizadas nos pacientes 

avaliados neste estudo. 

 

Tabela 15 - Cirurgias incluídas no estudo 

Procedimento cirúrgico 
Total Não Sim p 

n=308 n=202 (66%) n=106 (34%) 
 

    <0.001 

Cirurgia colorretal 124 85 (68,5%) 39 (31,5%)  

Histerectomia e/ou anexectomia 57 50 (87.7%) 7 (12.3%)  

Gastrectomia 27 17 (63%) 10 (37%)  

Ressecção hepática 25 17 (68%) 8 (32%)  

Cirurgia pancreática 22 11 (50%) 11 (50%)  

Laparotomia exploradora 22 16 (72.7%) 6 (27.3%)  

Esofagectomia 11 0 (0%) 11 (100%)  

Cistectomia 9 2 (22.2%) 7 (77.8%)  

Peritoniectomia 5 0 (0%) 5 (100%)  

Anastomose bilio-digestiva 3 2 (66.7%) 1 (33.3%)  

Citorredução 3 2 (66.7%) 1 (33.3%)  

 

Observamos a predominância da classe 1 e 2 do estado físico da Sociedade 

Americana de Anestesiologistas em 79,9% dos pacientes (n=246).  

A avaliação da funcionalidade por meio do índice de Karnofsky demonstrou 

que a maior parte dos pacientes submetidos à cirurgia abdominal eletiva possuía 

autonomia nas suas funções no período pré-operatório, com uma pontuação acima de 

70% em 299 pacientes (97,1%).  

Na classificação de atividade funcional expressa por atividade em equivalentes 

metabólicos, os pacientes foram estratificados em sendo capazes de realizar 

atividades de até 4 METs (76 pacientes, 24,7%) e acima de 4 METs (232 pacientes, 

75,3%). 

Todos os pacientes acompanhados foram submetidos à avaliação pré-operatória 

ambulatorial e 31 pacientes (10,1%) necessitaram de retorno para compensação antes 

da liberação para cirurgia, não apresentando diferenças entre os pacientes que 

tiveram ou não evento combinado no período pós-operatório (p=0,184). 
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Quanto à avaliação da qualidade de vida, a mediana do EQ-5D-3L encontrada 

foi de 0,84 (IQR 0,72 – 0,88) e do VAS 80 (IQR 60 - 90) na amostra global. Ao 

observar os valores encontrados no período pré-operatório entre os pacientes que 

evoluíram ou não com complicações no período pós-operatório definidas pelo evento 

combinado, valores ligeiramente superiores foram observados nos pacientes que não 

apresentaram complicações, no entanto esta diferença não foi significativa.  

Da amostra avaliada, 46,1% dos pacientes foram encaminhados para a unidade 

de terapia intensiva no pós-operatório imediato (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Necessidade de suporte intensivo pós-operatório e identificação de evento 
combinado pós-operatório   

 

O tempo de internação hospitalar pós-operatório foi superior no grupo de 

pacientes que apresentou o evento combinado, com uma mediana de 11 dias (mínimo 

2, máximo 44 dias), comparado ao grupo que não apresentou tal desfecho com uma 

mediana de 5 dias (mínimo 1, máximo 19 dias) (p<0,001).  

 

308 pacientes 

Sem suporte de terapia intensiva 
166 pacientes 

(53,9%) 

19 pacientes com 
evento combinado 

(11,4%) 

147 pacientes sem 
evento combinado 

(88,6%) 

Com suporte de terapia intensiva 
142 pacientes 

(46,1%) 

87 pacientes com 
evento combinado 

(61,3%) 

55 pacientes sem evento 
combinado (38,7%) 
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Figura 3 – Tempo de internação hospitalar nos pacientes que apresentaram ou não 
morbimortalidade no período pós-operatório 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p<0,0001). 

 

O tempo médio de internação na unidade de terapia intensiva foi superior no 

grupo de pacientes que apresentou o evento combinado, com uma mediana de 3 

(mínimo 1, máximo 37 dias), comparado ao grupo que não apresentou tal desfecho 

com uma mediana de 2 (mínimo 1, máximo 8 dias) (p<0,001). 

 

 
Figura 4 – Tempo de internação na UTI nos pacientes que apresentaram ou não 
morbimortalidade no período pós-operatório 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p<0,001). 



5 Resultados  45 

Tese - Claudia Marquez Simões  

 

 

 
Figura 5 - Pontuação do índice SOFA nos pacientes admitidos na UTI que 
apresentaram ou não morbimortalidade no período pós-operatório 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p<0,001). 
 

O número e a gravidade de disfunções orgânicas foram observadas na 

admissão dos pacientes encaminhados à UTI e foram encontradas em maior número 

no grupo que evoluiu com o desfecho combinado: mediana 4 (mínimo 0, máximo 14) 

comparado ao grupo que não apresentou o evento combinado: mediana 1 (mínimo 0, 

máximo 5) (p<0,001).  

 

 

5.4  Desfechos 

 

5.4.1  Desfecho primário 

 

Definido como a ocorrência de eventos combinados que incluíram o óbito até o 

30o dia pós-operatório, ocorreu em 106 pacientes (34,4%). Em relação aos desfechos 

secundários, 32 pacientes (10,4%) apresentaram duas ou mais complicações. Sete 

pacientes foram a óbito (2,3%), 14 (4,5%) tiveram complicações respiratórias, 28 
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(9,1%) complicações cardiovasculares, 17 (5,5%) complicações infecciosas, 40 

(13,0%) lesão renal aguda e 29 (9,4%) complicações cirúrgicas (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – Desfechos avaliados 
Desfechos n (%) 

Complicações respiratórias 14 (4,5%) 

     Insuficiência respiratória aguda 5 (1,6%) 

     Pneumonia 13 (4,2%) 

Complicações cardiovasculares 28 (9,1%) 

     Infarto agudo do miocárdio   4 (1,3%) 

     Choque cardiogênico 23 (7,5%) 

     Acidente vascular cerebral 2 (0,6%) 

Complicações infecciosas 17 (5,5%) 

     Choque séptico 14 (4,5%) 

     Sepse grave 17 (5,5%) 

Lesão renal aguda 40 (13,0%) 

Complicações cirúrgicas 29 (9,4%) 

     Deiscência anastomose 12 (3,9%) 

     Deiscência ferida operatória 3 (1,0%) 

     Infecção ferida operatória 11 (3,6%) 

     Reabordagem cirúrgica 17 (5,5%) 

Óbito 7 (2,3%) 

     Choque séptico (foco pulmonar) 1 (0,3%) 

     Choque séptico (foco abdominal) 4 (1,3%) 

     Choque séptico (> 1 foco) 2 (0,6%) 

 

Na Tabela 17, observamos a análise univariada dos fatores demográficos, pré e 

intraoperatórios, quanto ao evento combinado. Foram selecionadas as variáveis com 

p < 0,05 na análise univariada ou que tivessem grande relevância clínica para 

inclusão na análise de regressão logística para identificar os fatores de risco 

independentes para o surgimento de morbimortalidade grave, definida neste estudo 

como o evento combinado.  
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No grupo de pacientes que apresentaram o evento combinado, a idade era mais 

avançada (63,29 ± 12,51 vs 57,82 ± 14,51, p=0,01). Quanto ao estado funcional em 

equivalentes metabólicos, foi mais frequente um grau de atividade inferior a 4 METs 

nos pacientes que tiveram evento combinado (52,6% vs 47,4%, p<0,001). 

As comorbidades clínicas pré-operatórias, como presença de doença 

coronariana, insuficiência cardíaca e doença renal crônica, foram incluídas para a 

regressão logística, pois apresentaram p<0,05 na análise univariada. Foram incluídas, 

na análise da regressão logística, os valores pré-operatórios relacionados à qualidade 

de vida, como o VAS e os valores populacionais de utilidades para os diferentes 

estados de saúde do EQ-5D-3L pela relevância clínica. 

Dos parâmetros de exames subsidiários pré-operatórios, foram incluídos para 

avaliação de fatores independentes a radiografia de tórax, hemoglobina, sódio, 

leucócitos e creatinina.   

Outros parâmetros que foram incluídos para avaliação foram o estado físico da 

Sociedade Americana de Anestesiologistas, parâmetros de doença metastática e 

tratamento oncológico prévio, a despeito da ausência de diferenças entre os grupos 

na análise univariada, em virtude da caracterização da população estudada.   

Das variáveis intraoperatórias, foram incluídas para análise na regressão 

logística o uso de coloides transfusão intraoperatória, sangramento estimado, 

necessidade de vasopressor contínuo, diurese, volume total administrado e tempo 

cirúrgico. Todas estas variáveis apresentaram diferença estatística na comparação 

dos grupos por meio da análise univariada, apresentando p<0,05, conforme Tabela 

18. 
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Tabela 17 - Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes em relação ao evento combinado 

Variável 

Evento combinado 

p Não Sim 

n=202 (66%) n=106 (34%) 

Idade (anos) 57,82±14,51 63,29±12,51 0,01 

IMC (kg/m2) 25,88 (16,56 - 47,83) 25,26 (14,47 - 47,60) 0,066 

Sexo (masculino)  87 (62,6%) 52 (37,4%) 0,316 

Retorno ambulatorial pré-operatório 17 (54,8%) 14 (45,2%) 0,184 

Estado funcional (<4METs) 36 (47,4%) 40 (52,6%) <0,001 

Hipertensão arterial sistêmica 93 (63,3%) 54 (36,7%) 0,413 

DPOC 20 (58,8%) 14 (41,2%) 0,379 

Tabagismo ativo 19 (65,5%) 10 (34,5%) 0,994 

Doença coronariana 8 (40%) 12 (60%) 0,013 

Insuficiência cardíaca 11 (44%) 14 (56%) 0,018 

DM 29 (54,7%) 24 (45,3%) 0,067 

Doença renal crônica 32 (48,5%) 34 (51,5%) 0,001 

AVC prévio 5 (41,7%) 7 (58,3%) 0,075 

Karnofsky (<70%) 4 (44,4%) 5 (55,6%) 0,283 

Tratamento oncológico prévio 95 (64,2%) 53 (35,8%) 0,62 

Doença metastática 35 (63,6%) 20 (36,4%) 0,737 

ECG alterado 39 (58,2%) 28 (41,8%) 0,151 

Radiografia torácica alterada 26 (48,1%) 28 (51,9%) 0,003 

Hemoglobina (<12 g/dL) 52 (55,3%) 42 (44,7%) 0,012 

ASA (≥3) 28 (45,2%) 34 (54,8%) <0,001 

Sódio (<135 mEq/L) 7 (43,8%) 9 (56,3%) 0,059 

Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 22 (64,7%) 12 (35,3%) 0,909 

PAS (mmHg) 129 (75 - 187) 125 (88 - 189) 0,134 

PAD (mmHg) 80 (54 - 125) 80 (54 - 106) 0,194 

FC (bpm) 76 (48 - 123) 78 (51 - 132) 0,482 

Leucócitos 6240 (2490 - 13860) 6350 (1109 - 16070) 0,02 

Creatinina (mg/dL) 0,82 (0,48 - 2,73) 0,87 (0,38 - 3,96) 0,02 

EQ-5D-3L 0,87 (0,73-0,88) 0,81 (0,67-0,88) 0,063 

Plaquetas (céls/mm3) 232 (73 - 793) 239 (76 - 632) 0,686 

VAS 80 (70-90) 70 (60-86,25) 0,075 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis de distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, faixa interquartil (IQR) 
(em parênteses); n=valor absoluto. 
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Tabela 18 - Características intraoperatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes  

 Evento combinado  

Variável Não Sim p 

 

n=202 (66%) n=106 (34%) 

 Anestesia regional associada 159 (64,9%) 86 (35,1%) 0,617 

Uso de coloides 96 (57,1%) 72 (42,9%) 0,001 

Transfusão intraoperatória 7 (25%) 21 (73%) <0,0001 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 38 (43,2%) 50 (56,8%) <0,0001 

Vasopressor contínuo no intraoperatório 4 (14,3%) 24 (85,7%) <0,0001 

Diurese intraoperatória (L) 0,35 (0 - 3) 0,5 (0 - 5,45) 0,008 

Volume intraoperatório (L) 3,07 (0,5 - 17,5) 5 (1 - 19,7) <0,0001 

Tempo cirúrgico (min) 247 (20 - 1831) 315 (31 - 2280) <0,0001 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto. 

 

Por meio da regressão logística por etapas (stepwise forward) para o desfecho 

evento combinado, foram identificados os fatores de risco independentes (Tabela 

19). Pela regressão logística, foram calculadas as probabilidades preditas para cada 

indivíduo a partir do modelo gerado com os parâmetros estimados e o poder 

discriminatório foi avaliado pela área sob a curva ROC. Identificou-se uma área 

sobre a curva de 0,799 na curva ROC (IC95% 0,747 – 0,51, p<0,0001), mostrando 

que o uso das variáveis identificadas como independentes para risco do evento 

combinado aumentaram a taxa de discriminação e predição do modelo inicial.  

Para validação aparente do modelo encontrado para os diferentes subgrupos de 

cirurgias, o modelo com os parâmetros estimados foi aplicado para as cirurgias da 

amostra que tiveram ressecção intestinal descrita e foi aplicada a análise 

discriminante com curva ROC (AUC 0,799; IC95% 0.749 – 0.842, p<0,0001) que 

não apresentou diferença da análise discriminante da amostra global do estudo 

(p=0,87).    

Foi aplicada a técnica de bootstrap para 1.000 amostras no modelo inicial e 

calculados os intervalos de confiança de 95%, razões de chance e p-valor para todos 

os parâmetros no modelo, conforme Tabela 20. Após a aplicação do bootstrap, todos 

os fatores de risco independentes para o desfecho combinado mantiveram-se 

significantes, exceto o volume de fluidos administrado no intraoperatório             
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(OR 1,22, IC 95%, 0.98 - 1.59, p=0,106). O ajuste do modelo resultou em uma 

análise discriminante por meio da curva ROC com área sob a curva de 0,782          

(IC 95%, 0,732 – 0,827, p<0.0001), sem diferença significante dos parâmetros 

inicialmente estimados (p=0,052). 

 

Tabela 19 – Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
evento combinado 

Variável Odds ratio (IC 95%) p 

Necessidade de vasopressor contínuo 4,61 (1,39 - 15,28) 0,012 

Estado físico ASA (≥3) 2,59 (1,30 - 5,184) 0,007 

Sangramento estimado intraoperatório (>500 mL) 2,12 (1,065 - 4,218) 0,032 

Hemoglobina pré-operatória (<12 g/dL) 2,11 (1,150 - 3,857) 0,016 

Uso de coloides 1,90 (1,012 - 3,569) 0,046 

Maior volume total administrado no intraoperatório (L) 1,22 (1,021 - 1,462) 0,029 

Maior idade (anos) 1,03 (1,007 - 1,051) 0,010 

p<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95% 
 

Tabela 20 – Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
evento combinado após bootstrap para 1.000 amostras 

Variável 
Parâmetro 
estimado 

Odds ratio 
(IC 95%) 

p 

Necessidade de vasopressor contínuo 1,54 4.68 (1.55 – 27.72) 0.004 

Estado físico ASA (≥3) 0,959 2.61 (1.33 – 5.17) 0.003 

Sangramento estimado intraoperatório (>500 mL) 0,725 2.07 (1.00 – 4.31) 0.043 

Hemoglobina pré-operatória (<12 g/dL) 0,754 2.13 (1.21 – 4.07) 0.014 

Uso de coloides 0,635 1.89  (1.03 – 4.07) 0.047 

Maior volume total administrado no 
intraoperatório (L) 

0,200 1.22 (0.98 – 1.59) 0.106 

Maior idade (anos) 0,028 1.03 (1.01 – 1.06) 0.012 

Constante -4,394   

p<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%. 
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Figura 6 - Curva ROC para uso das variáveis independentes identificadas na 
predição do evento combinado 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 
 

 

5.4.2  Desfechos secundários 

 

Abaixo, são demonstradas para cada complicação as variáveis identificadas 

como fatores de risco na análise univariada e identificadas como fatores de risco na 

análise de regressão logística. 

 

 

5.4.2.1 Necessidade de suporte intensivo pós-operatório 

 

Quanto à necessidade de suporte intensivo pós-operatório, após a análise 

univariada, foram incluídas na análise de regressão logística as variáveis idade, sexo, 

estado funcional, doença coronariana, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, 

doença renal crônica, antecedente de acidente vascular cerebral, doença metastática, 

alterações no eletrocardiograma e na radiografia torácica pré-operatória, avaliação da 

qualidade de vida (EQ-5D-3L e VAS), creatinina, uso de coloides, transfusão 
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intraoperatória, sangramento estimado, uso de vasopressores contínuos, diurese e 

volume total de fluidos do período intraoperatório e o tempo cirúrgico (Tabelas 21 e 

22). 

 

Tabela 21 - Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes que necessitaram de suporte intensivo pós-operatório 

 Necessidade de UTI pós-operatória  

Variáveis categóricas 
Não Sim 

p 
166 (59,3%) 142 (46,1%) 

Idade (anos) 57,84 ± 14,01 61,87 ±13,89 0,012 
IMC (kg/m2) 25,93 (16,56 - 47,75) 25,47 (14,47 - 47,83) 0,246 
Sexo (masculino)  63 (45,3%) 76 (54,7%) 0,006 
Retorno ambulatorial  13 (41,9%) 18 (58,1%) 0,159 
Estado funcional (<4METs) 27 (35,5%) 49 (64,5%) <0,0001 
HAS   73 (49,7%) 74 (50,3%) 0,154 
DPOC   14 (41,2%) 20 (58,8%) 0,115 
Tabagismo ativo 18 (62,1%) 11 (37,9%) 0,354 
Doença coronariana 4 (20%) 16 (80%) 0,002 
Insuficiência cardíaca 4 (16%) 21 (84%) <0,0001 
DM 22 (41,5%) 31 (58,5%) 0,047 
Doença renal crônica 24 (36,4%) 42 (63,6%) 0,001 
AVC prévio 2 (16,7%) 10 (83,3%) 0,015 
KPS (<70%) 3 (33,3%) 6 (66,7%) 0,311 
Tratamento oncológico prévio 77 (52%) 71 (48%) 0,527 
Doença metastática 21 (38,2%) 34 (61,8%) 0,010 
ECG alterado 24 (35,8%) 43 (64,2%) 0,001 
Radiografia torácica alterada 16 (29,6%) 38 (70,4%) <0,0001 
Sódio (<135 mEq/L) 8 (50%) 8 (50%) 0,748 
Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 15 (44,1%) 19 (55,9%) 0,225 
Hemoglobina (<12 g/dL) 44 (46,8%) 50 (53,2%) 0,098 
PAS mmHg,   127 (88 - 189) 126 (75 - 170) 0,434 
PAD mmHg,   79 (54 - 117) 80 (54 - 125) 0,93 
FC bpm,   76 (48 - 123) 78 (50 - 132) 0,32 
Leucócitos   6350 (2490 - 13800) 6160 (1109 - 16070) 0,72 
Creatinina (mg/dL)  0,81 (0,38 - 2,6) 0,88 (0,41 - 3,96) <0,001 
Plaquetas (103 céls/mm3) 234(100- 793) 233 (73 - 632) 0,34 
EQ-5D-3L 0,86 (0,72 – 0,88) 0,83 (0,72 – 0,88) 0,40 
VAS 80 (70 – 90) 70 (60 – 90) 0,032 

Testes qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis de distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, faixa interquartil (em 
parênteses); n=valor absoluto.  
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Tabela 22 - Características intraoperatórias dos pacientes que necessitaram de 
suporte intensivo pós-operatório 
 Necessidade de UTI pós-operatória 

Variáveis 
Não Sim 

p 
166 (53,9%) 142 (46,1%) 

Anestesia regional associada 129 (52,7%) 116 (47,3%) 0,388 

Uso de coloides 77 (45,8%) 91 (54,2%) 0,002 

Transfusão intraoperatória 4 (14,3%) 24 (85,7%) <0,0001 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 20 (22,7%) 68 (77,3%) <0,0001 

Necessidade de vasopressor contínuo  1 (3,6%) 27 (96,4%) <0,0001 

Diurese intraoperatória (L) 0,3 (0 - 3) 0,5 (0 - 5,45) <0,0001 

Volume intraoperatório (L) 3 (0,5 - 9) 5 (1 - 19,7) <0,0001 

Tempo cirúrgico (min) 230 (20 - 821) 333 (25 - 2280) <0,0001 

 

Foram identificados como preditores de necessidade de suporte intensivo pós-

operatório após a validação interna para 1.000 repetições de bootstrap a presença de 

insuficiência cardíaca (OR 10,16; IC95% 3,18 – 92,85, p=0,001), insuficiência 

coronariana (OR 6,83; 1,19 – 120,30, p=0,028), alterações no eletrocardiograma 

prévias à cirurgia (OR 3,14; IC95% 1,37 – 8,24; p=0,007) e volume total 

administrado no intraoperatório (OR 2,66; IC95% 2,13 – 3,88; p=0,001) (Tabela 23). 

 
Tabela 23 - Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
necessidade de suporte intensivo pós-operatório após bootstrap para 1.000 amostras 

Variável Parâmetro 
estimado OR (IC95%) p 

Insuficiência cardíaca (sim/não) 2,319 10,16 (3,18 – 92,85) 0,001 

Insuficiência coronariana (sim/não) 1,921 6,83 (1,19– 120,30) 0,028 

Eletrocardiograma alterado (sim/não) 1,145 3,14 (1,37– 8,24) 0,007 

Volume total administrado no 
intraoperatório (L) 0,98 2,66 (2,13 – 3,88) 0,001 

Constante -4,574   

p <0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%. 
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Figura 7 – Curva ROC para fatores independentes identificados para predição de 
necessidade de suporte intensivo pós-operatório 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 

 

A curva ROC identificou uma área sobre a curva de 0,881 (IC95% 0,840 – 

0,915, p < 0,0001), mostrando um bom poder discriminatório do modelo encontrado.  

 

 

5.4.2.2 Complicações cardiovasculares  

 

Quanto às complicações cardiovasculares definidas neste estudo, a análise 

univariada e a interpretação de importância clínica apontaram como variáveis a 

serem incluídas na regressão logística: idade, IMC, necessidade de retorno para 

avaliação ambulatorial pré-operatória, estado funcional, DPOC, insuficiência 

cardíaca, doença renal crônica, AVC prévio, tratamento oncológico prévio, doença 

metastática, radiografia torácica alterada, valores de creatinina, avaliação da 

qualidade de vida (EQ-5D-3L e VAS). Além destas variáveis, foram incluídas as 

variáveis do período intraoperatório, como transfusão sanguínea intraoperatória, 

sangramento estimado, necessidade de vasopressor contínuo e volume total de 

fluidos administrado no intraoperatório (Tabelas 24 e 25).  
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Tabela 24 - Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes quanto às complicações cardiovasculares 

Variáveis 
Complicações cardiovasculares 

p Não Sim 
280 (90,9%) 28 (9,1%) 

Idade (anos) 58,75±14,02 69,25±10,89 <0,001 
IMC (kg/m2) 25,74 (22,5-29,7) 24,79 (20,6-27,6) 0,043 

Sexo (masculino) - n 122 (87,8%) 17 (12,2%) 0,082 

Retorno ambulatorial 25 (80,6%) 6 (19,4%) 0,036 

Estado funcional (<7METs) 62 (81,6%) 14 (18,4%) 0,001 

HAS 131 (89,1%) 16 (10,9%) 0,295 

DPOC 26 (76,5%) 8 (23,5%) 0,002 

Tabagismo ativo 27 (93,1%) 2 (6,9%) 1 

Doença coronariana 16 (80%) 4 (20%) 0,08 
Insuficiência cardíaca 18 (72%) 7 (28%) 0,001 

DM 46 (86,8%) 7 (13,2%) 0,252 

Doença renal crônica 53 (80,3%) 13 (19,7%) 0,001 

AVC prévio 9 (75%) 3 (25%) 0,085 

Karnofsky (<70%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) 0,581 

Tratamento oncológico prévio 139 (93,9%) 9 (6,1%) 0,077 

Doença metastática 54 (98,2%) 1 (1,8%) 0,038 

ECG alterado 58 (86,6%) 9 (13,4%) 0,162 

Radiografia torácica alterada 41 (75,9%) 13 (24,1%) <0,001 

Hemoglobina (<12 g/dL) 84 (89,4%) 10 (10,6%) 0,531 

Sódio(<135 mEq/L) 13 (81,3%) 3 (18,8%) 0,169 

Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 29 (85,3%) 5 (14,7%) 0,227 
PAS (mmHg) 127 (112 - 140) 128 (112 - 139) 0,824 

PAD (mmHg)  80 (71 - 88) 76 (70 - 82) 0,159 

FC (bpm)  78 (68 - 89) 71,5 (61,25 - 80,75) 0,106 

Leucócitos   6350 (5060-8130) 5785 (4817 - 7580) 0,127 

Creatinina (mg/dL)  0,83 (0,72 - 0,97) 0,98 (0,81 - 1,17) 0,004 

Plaquetas (103 céls/mm³) 235 (193 - 293) 212 (164-280) 0,144 

EQ-5D-3L 0,85 (0,72 – 0,88) 0,84 (0,68 – 0,88) 0,763 

VAS 80 (70 – 90) 62,5 (50 – 87,5) 0,083 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis de distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, faixa interquartil (em 
parênteses); n=valor absoluto.  
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Tabela 25 - Características intraoperatórias dos pacientes quanto às complicações 
cardiovasculares 

 

         Complicações cardiovasculares 

Variáveis Não Sim p 

  280 (90,9%) 28 (9,1%) 

 Anestesia regional associada 225 (91,8%) 20 (8,2%) 0,264 

Uso de coloides 152 (90,5%) 16 (9,5%) 0,772 

Transfusão intraoperatória 23 (82,1%) 5 (17,9%) 0,01 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 76 (86,4%) 12 (13,6%) 0,079 

Necessidade de vasopressor contínuo  19 (67,9%) 9 (32,1%) <0,001 

Diurese intraoperatória (L) 0,4 (0,2 - 0,6) 0,5 (0,2 - 0,6) 0,568 

Volume intraoperatório (L) 3,5 (2,5 - 5,0) 4,7 (3,12 - 5,87) 0,017 

Tempo cirúrgico (min) 270 (183 - 345) 305 (201 - 450) 0,101 

Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
 

Foram identificados como preditores de complicações cardiovasculares após a 

validação interna para 1.000 repetições de bootstrap a necessidade de uso de 

vasopressor contínuo (OR 9,62; IC95% 2,91 - 42,01, p=0,001), insuficiência cardíaca 

pré-operatória (OR 6,30; IC95% 1,73 - 21,28, p=0,001), DPOC (OR 5,06; IC95% 

1,32 - 20,16, p=0,004), maiores valores de creatinina (OR 3,09; IC95% 0,70 - 12,49, 

p=0,008), enquanto maior IMC mostrou-se protetor (OR 0,87; IC95% 0,73 - 0,97, 

p=0,027) (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
complicações cardiovasculares após bootstrap para 1.000 amostras 

Variáveis Parâmetro 
estimado OR (IC95%) p 

Necessidade de vasopressor  2,264 9,62 (2,91 – 42,01) 0,001 

Insuficiência cardíaca  1,841 6,30 (1,73 – 21,28) 0,001 

DPOC  1,621 5,06 (1,32 – 20,16) 0,004 

Creatinina (g/dL) 1,131 3,09 (0,70 – 12,49) 0,008 

IMC (kg/m2) -0,136 0,87 (0,73 – 0,97) 0,027 

Constante -0,96   
P<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%. 
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Figura 8 - Curva ROC para fatores independentes identificados para predição de 
complicações cardiovasculares 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 

 

A curva ROC identificou uma área sobre a curva de 0,861 (IC95% 0,818 – 

0,898, p<0,0001), mostrando um bom poder discriminatório do modelo encontrado.  

 

 

5.4.2.3 Complicações cirúrgicas  

 

Para as complicações cirúrgicas definidas, a análise univariada e a 

interpretação de importância clínica apontaram como variáveis a serem incluídas na 

regressão logística: idade, necessidade de retorno ambulatorial pré-operatório, ECG 

alterado, sódio, leucócitos, valores de avaliação da qualidade de vida relacionada à 

saúde (EQ-5D-3L e VAS), transfusão intraoperatória, sangramento estimado, 

necessidade de uso de vasopressores contínuos e o volume total administrado no 

intra-operatório (Tabelas 27 e 28). 
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Tabela 27 - Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes que apresentaram complicações cirúrgicas 
 Complicações cirúrgicas  

Variáveis categóricas 
Não Sim p 

279 (90,6%) 29 (9,4%) 

 Idade (anos) 59,1±14,3 65±9,7 0,005 

IMC (kg/m2) 25,63 (22,3- 29,7) 25,22 (21,4-27,3) 0,258 

Sexo (masculino) - n 123 (88,5%) 16 (11,5%) 0,254 

Retorno ambulatorial 25 (80,6%) 6 (19,4%) 0,046 

Estado funcional (<7METs) 66 (86,8%) 10 (13,2%) 0,198 

Hipertensão arterial sistêmica 130 (88,4%) 17 (11,6%) 0,217 

DPOC 28 (82,4%) 6 (17,6%) 0,081 

Tabagismo ativo 26 (89,7%) 3 (10,3%) 0,744 

Doença coronariana 20 (100%) 0 (0%) 0,235 

Insuficiência cardíaca 22 (88%) 3 (12%) 0,717 

DM 47 (88,7%) 6 (11,3%) 0,602 

Doença renal crônica 56 (84,8%) 10 (15,2%) 0,072 

AVC prévio 10 (83,3%) 2 (16,7%) 0,314 

Karnofsky (<70%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) 0,594 

Tratamento oncológico prévio 133 (89,9%) 15 (10,1%) 0,678 

Doença metastática 50 (90,9%) 5 (9,1%) 0,928 

ECG alterado 65 (97%) 2 (3%) 0,056 

Radiografia torácica alterada 46 (85,2%) 8 (14,8%) 0,135 

Hemoglobina (<12 g/dL) 84 (89,4%) 10 (10,6%) 0,626 

Sódio (<135 mEq/L) 12 (75%) 4 (25%) 0,052 

Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 32 (94,1%) 2 (5,9%) 0,754 

PAS (mmHg)  127 (112 - 141) 127 (115 - 139) 0,99 

PAD (mmHg)  80 (71 - 88) 80 (72 - 86,5) 0,8 

FC (bpm)  77 (67 - 89) 76 (65 - 88) 0,88 

Leucócitos   6195 (4980 - 7937) 8050 (6145 - 9335) 0,004 

Creatinina (mg/dL)  0,84 (0,72 - 0,99) 0,92 (0,76 - 1,13) 0,135 

Plaquetas (103 céls/mm3) 233 (193 - 290) 244 (188 - 310) 0,594 

EQ-5D-3L 0,85 (0,72 – 0,88) 0,81 (0,49 – 0,88) 0,079 

VAS 80 (60 – 90) 80 (50 – 88,75) 0,471 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante.  
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
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Tabela 28 – Características intraoperatórias dos pacientes quanto às complicações 
cirúrgicas 

Variáveis 
          Complicações cirúrgicas 

Não 
n=279 (90,6%) 

Sim 
n=29 (9,4%) 

p 

Anestesia regional associada 222 (90,6%) 23 (9,4%) 0,974 

Uso de coloides 148 (88,1%) 20 (11,9%) 0,101 

Transfusão intraoperatória 21 (75%) 7 (25%) 0,003 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 75 (85,2%) 13 (14,8%) 0,042 

Diurese intraoperatória (L) 0,4 (0,2 – 0,6) 0,3 (0,2 – 0,6) 0,609 

Uso de vasopressor contínuo 22 (78,6%) 6 (21,4%) 0,022 

Volume intraoperatório (L) 3,5 (2,5 – 5) 4,5 (3,3 – 5,5) 0,015 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
 

Foram identificados como preditores de complicações cirúrgicas após a 

validação interna para 1.000 repetições de bootstrap sangramento intraoperatório > 

500mL (OR 9,62; IC95% 2,91 – 42,01), p=0,001), maiores valores de leucócitos pré-

operatório (OR 6,30; IC95% 1,73 – 21,28, p=0,001), eletrocardiograma pré-

operatório alterado (OR 5,06; IC95% 1,32 – 20,16, p=0,004) e a idade foi um fator 

protetor (OR 0,87; IC95% 0,73 – 0,97, p=0,027) (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
complicações cirúrgicas após bootstrap para 1.000 amostras 

Variáveis Parâmetro 
estimado OR (IC95%) p 

Sangramento intraoperatório (>500 mL) 2,264 9,62 (2,91 – 42,01) 0,001 

Leucócitos (1.000/mm3) 1,841 6,30 (1,73 – 21,28) 0,001 

Eletrocardiograma alterado   1,621 5,06 (1,32 – 20,16) 0,004 

Idade (anos) -0,136 0,87 (0,73 – 0,97) 0,027 

Constante -0,96   
p<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%. 
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Figura 9 - Curva ROC para fatores independentes identificados para predição de 
complicações cirúrgicas 
 
AUC: área sobre a curva; IC95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 

 

A curva ROC identificou uma área sobre a curva de 0,772 (IC95% 0,721 – 

0,818, p<0,0001), mostrando um bom poder discriminatório do modelo encontrado.  

 

 

5.4.2.3 Complicações renais 

 

Quanto às complicações renais, a análise univariada destacou as variáveis para 

inclusão na análise da regressão logística: idade, doença renal crônica, radiografia 

torácica pré-operatória alterada, creatinina, avaliação de qualidade de vida 

relacionada à saúde (EQ-5D-3L e VAS), transfusão intraoperatória, sangramento 

estimado, necessidade de vasopressor contínuo e volume total de fluidos 

administrado no intraoperatório (Tabelas 30 e 31). 
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Tabela 30 - Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes que apresentaram lesão renal aguda no pós-operatório. 

 
Variáveis  

                      Complicações renais 

Não 
n=268 (87%) 

Sim 
n=40 (13%) p 

  Idade (anos) 59 ± 14  65 ±  11 0,005 

IMC (kg/m2) 25,49 (15,82 - 47,83) 25,93 (14,47 - 47,60) 0,81 

Sexo (masculino) - n 118 (84,9%) 21 (15,1%) 0,315 

Retorno ambulatorial 25 (80,6%) 6 (19,4%) 0,266 

Estado funcional (<7METs) 62 (81,6%) 14 (18,4%) 0,104 

Hipertensão arterial sistêmica 127 (86,4%) 20 (13,6%) 0,758 

DPOC 27 (79,4%) 7 (20,6%) 0,162 

Tabagismo ativo 24 (82,8%) 5 (17,2%) 0,474 

Doença coronariana 16 (80%) 4 (20%) 0,309 

Insuficiência cardíaca 19 (76%) 6 (24%) 0,087 

DM 42 (79,2%) 11 (20,8%) 0,064 

Doença renal crônica 48 (72,7%) 18 (27,3%) <0,0001 

AVC prévio 10 (83,3%) 2 (16,7%) 0,66 

Karnofsky (<70%) 7 (77,8%) 2 (22,2%) 0,33 

Tratamento oncológico prévio 127 (85,8%) 21 (14,2%) 0,546 

Doença metastática 51 (92,7%) 4 (7,3%) 0,191 

ECG alterado 57 (85,1%) 10 (14,9%) 0,594 

Radiografia torácica alterada 43 (79,6%) 11 (20,4%) 0,076 

Hemoglobina (<12 g/dL) 84 (89,4%) 10 (10,6%) 0,416 

Sódio (<135 mEq/L) 12 (75%) 4 (25%) 0,139 

Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 29 (85,3%) 5 (14,7%) 0,752 

PAS (mmHg)  127 (75 - 187) 125 (91 - 189) 0,755 

PAD (mmHg)   80 (54 - 125) 77 (55 - 106) 0,385 

FC (bpm)  77 (48 - 132) 76 (55 - 106) 0,4 

Leucócitos   6350 (1109 - 13860) 5790 (3280 - 16070) 0,111 

Creatinina (mg/dL) 0,83 (0,38 - 2,73) 0,99 (0,59 - 3,96) 0,01 

Plaquetas (103 céls/mm3) 235 (73 - 793) 216 (108 - 391) 0,06 

EQ-5D-3L  0,83 (0,73 – 0,88) 0,87 (0,79–0,88) 0,418 

VAS  80 (60 -90) 77,5 (60 – 87,5) 0,416 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis de distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, valor mínimo e máximo 
(em parênteses); n=valor absoluto. 
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Tabela 31 - Características intraoperatórias dos pacientes que apresentaram lesão 
renal aguda no pós-operatório 

 Complicações renais  

Variáveis Não 
n=268 (87%) 

Sim 
n=40 (13%) 

P 

Anestesia regional associada 212 (86,5%) 33 (13,5%) 0,619 

Uso de coloides 142 (84,5%) 26 (15,5%) 0,155 

Transfusão intraoperatória 18 (64,3%) 10 (35,7%) <0,0001 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 70 (79,5%) 18 (20,5%) 0,014 

Diurese intraoperatória (L) 0,4 (0-5,45) 0,375 (0-2) 0,559 

Necessidade de vasopressor contínuo 18 (64,3%) 10 (35,7%) <0,0001 

Volume intraoperatório (L) 3,5 (0,5 - 19,7) 5 (1 - 12,1) <0,0001 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
IQR: faixa interquartil. 

 

Foram identificados como fatores preditores de complicações renais pós-

operatórias após a validação interna para 1.000 repetições de bootstrap a presença de 

doença renal crônica pré-operatória (OR 3,33; IC 95% 1,66 - 7,27); p=0,001) e a 

necessidade de vasopressor contínuo no intraoperatório (OR 3,86; IC95% 1,40 - 

10,25, p=0,001) (Tabela 32). 

 

Tabela 32 - Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
complicação renal pós-operatória após bootstrap para 1.000 amostras 

Variável Parâmetro 
estimado OR (IC95%) P 

Doença renal crônica 1,204 3,33 (1,66 – 7,27) 0,001 

Necessidade de vasopressor contínuo 1,351 3,86 (1,40 – 10,25) 0,001 

Constante -2,456   
p<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%. 
 

Na curva ROC. identificou-se uma área sobre a curva de 0,674 (IC95% 0,575 – 

0,772, p<0,0001), mostrando baixo poder discriminante do modelo. 
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Figura 10 - Curva ROC para fatores independentes identificados para predição de 
complicações renais pós-operatórias 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 
 

 

5.4.2.4 Complicações infecciosas 

 

Quanto às complicações infecciosas, a análise univariada destacou as variáveis 

para inclusão na análise da regressão logística: idade, sexo, estado funcional, doença 

renal crônica, radiografia torácica alterada, pressão arterial sistólica e diastólica pré-

operatória, avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (EQ-5D-3L e VAS), 

uso de vasopressores contínuos e volume total de fluidos administrado no 

intraoperatório (Tabelas 33 e 34).  
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Tabela 33 - Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes que apresentaram complicações infecciosas no pós-operatório 

 Complicações infecciosas  

Variáveis categóricas 
Não Sim p 

291 (94,5%) 17 (5,5%) 
 

Idade (anos) 59,25 ± 14,14 67,47 ± 10,45 0,019 

IMC (kg/m2) 25,63 (22,4 - 29,7) 25,22 (21,3 - 27,1) 0,230 

Sexo (masculino) - n 136 (97,8%) 3 (2,2%) 0,023 

Retorno ambulatorial 29 (93,5%) 2 (6,5%) 0,684 

Estado funcional (<7METs) 68 (89,5%) 8 (10,5%) 0,028 

Hipertensão arterial sistêmica 137 (93,2%) 10 (6,8%) 0,346 

DPOC 32 (94,1%) 2 (5,9%) 1,000 

Tabagismo ativo 28 (96,6%) 1 (3,4%) 1,000 

Doença coronariana 20 (100%) 0 (0%) 0,613 

Insuficiência cardíaca 22 (88%) 3 (12%) 0,150 

DM 48 (90,6%) 5 (9,4%) 0,185 

Doença renal crônica 59 (89,4%) 7 (10,6%) 0,041 

AVC prévio 10 (83,3%) 2 (16,7%) 0,137 

Karnofsky (<70%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) 0,404 

Tratamento oncológico prévio 139 (93,9%) 9 (6,1%) 0,678 

Doença metastática 52 (94,5%) 3 (5,5%) 1,000 

ECG alterado 61 (91%) 6 (9%) 0,164 

Radiografia torácica alterada 46 (85,2%) 8 (14,8%) 0,001 

Hemoglobina (<12 g/dL) 86 (91,5%) 8 (8,5%) 0,128 

Sódio (<135 mEq/L) 14 (87,5%) 2 (12,5%) 0,218 

Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 34 (100%) 0 (0%) 0,233 

PAS (mmHg)  128 (113 - 141) 115 (105 - 126) 0,008 

PAD (mmHg)  80 (71 - 88) 72 (68,5 - 80) 0,041 

FC (bpm)  77 (67 - 90) 78 (66 - 98) 0,597 

Leucócitos 6305 (5050 - 8115) 6050 (4785 - 8200) 0,703 

Creatinina (mg/dL) 0,84 (0,72 - 1) 0,78 (0,74 - 1,07) 0,820 

Plaquetas (103 céls/mm3) 233 (192 - 290) 249 (181 - 317) 0,500 

EQ-5D-3L  0,85 (0,72 – 0,88) 0,81 (0,52 – 0,87) 0,108 

VAS  80 (60 – 90) 75 (60 – 97,50) 0,995 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis de distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, faixa interquartil (IQR) 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
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Tabela 34 - Características intraoperatórias dos pacientes que apresentaram 
complicações infecciosas no pós-operatório 
 Complicações infecciosas  

Variáveis 
Não Sim 

p 
291 (94,5%) 17 (5,5%) 

Anestesia regional associada 233 (95,1%) 12 (4,9%) 0,346 

Uso de coloides 158 (94%) 10 (6%) 0,716 

Transfusão intraoperatória 25 (89,3%) 3 (10,7%) 0,193 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 82 (93,2%) 6 (6,8%) 0,528 

Diurese intraoperatória (L) 0,4 (0,2 - 0,6) 0,4 (0 - 0,7) 0,981 

Necessidade de vasopressor contínuo  22 (78,6%) 6 (21,4%) <0,001 

Volume intraoperatório (L) 3,5 (2,5 - 5) 5 (3,5 - 5,75) 0,026 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto. 

 

Foram identificados como fatores preditores de complicações infecciosas após 

a validação interna para 1.000 repetições de bootstrap a presença de radiografia 

torácica pré-operatória alterada (OR 4,34; IC 95% 1,18 - 22,67, p=0,010), maior 

volume de fluidos administrado no intraoperatório (OR 1,41; IC 95% 1,19 - 1,90, 

p=0,001) e maior idade (OR 1,11; IC 1,07 - 1,20, p=0,001) enquanto maior pressão 

arterial sistólica pré-operatória (OR 0,94; IC 95% 0,89 - 0,97, p=0,001) e sexo 

masculino (OR 0,08; 0 - 0,31, p=0,004) foram fatores protetores (Tabela 35). 

 

Tabela 35 - Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
complicações infecciosas pós-operatórias após bootstrap para 1.000 amostras 

Variável 
Parâmetro 
estimado OR (IC95) P 

Radiografia alterado 1,468 4,34 (1,18 – 22,67) 0,010 

Volume intraoperatório (L) 0,347 1,41 (1,19 - 1,90) 0,001 

Maior idade (anos) 0,104 1,11 (1,07 - 1,20) 0,001 

Maior pressão arterial sistólica (mmHg) -0,062 0,94 (0,89 - 0,97) 0,001 

Sexo (masculino) -2,542 0,08 (0 - 0,31) 0,004 

Constante -3,302   
p<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%. 
 

A curva ROC identificou uma área sobre a curva de 0,911 (IC95% 0,873 - 

0,940, p<0,0001), mostrando um ótimo poder discriminatório do modelo encontrado.  
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Figura 11 - Curva ROC para fatores independentes identificados para predição de 
complicações infecciosas 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 
 

 

5.4.2.5 Complicações respiratórias 

 

Quanto às complicações respiratórias, a análise univariada destacou as 

variáveis para inclusão na análise da regressão logística: idade, DPOC, insuficiência 

cardíaca, radiografia torácica alterada, avaliação de qualidade de vida relacionada à 

saúde (EQ-5D-3L e VAS) (Tabelas 36 e 37).  
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Tabela 36 - Características intraoperatórias dos pacientes quanto às complicações 
respiratórias 

Variáveis 

        Complicações respiratórias 

Não Sim 
p 

294 (95,4%) 14 (4,6%) 

Idade (anos) 59,39±14,23 66,14±8,15 0,01 

IMC (kg/m2) 25,61 (22,37 – 29,51) 24,61 (20,54 – 28,72) 0,195 

Sexo (masculino) - n 132 (95%) 7 (5%) 0,708 

Retorno ambulatorial 29 (93,5%) 2 (6,5%) 0,64 

Estado funcional (<7METs) 71 (93,4%) 5 (6,6%) 0,327 

Hipertensão arterial sistêmica 140 (95,2%) 7 (4,8%) 0,862 

DPOC 29 (85,3%) 5 (14,7%) 0,003 

Tabagismo ativo 28 (96,6%) 1 (3,4%) 1 

Doença coronariana 20 (100%) 0 (0%) 0,611 

Insuficiência cardíaca 21 (84%) 4 (16%) 0,019 

DM 48 (90,6%) 5 (9,4%) 0,06 

Doença renal crônica 61 (92,4%) 5 (7,6%) 0,182 

AVC prévio 11 (91,7%) 1 (8,3%) 0,434 

Karnofsky (<70%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) 0,346 

Tratamento oncológico prévio 142 (95,9%) 6 (4,1%) 0,69 

Doença metastática 53 (96,4%) 2 (3,6%) 0,529 

ECG alterado 64 (95,5%) 3 (4,5%) 1 

Radiografia torácica alterada 48 (88,9%) 6 (11,1%) 0,011 

Hemoglobina (<12 g/dL) 90 (95,7%) 4 (4,3%) 1 

Sódio (<135 mEq/L) 14 (87,5%) 2 (12,5%) 0,16 

Potássio (<3,5 ou >5,0 mEq/L) 33 (97,1%) 1 (2,9%) 1 

PAS (mmHg)  127 (113 – 141) 123,5 (110 – 129) 0,124 

PAD (mmHg)  80 (71 – 88) 78 (70 – 87) 0,362 

FC (bpm)  77 (67 – 89) 80 (66 – 98) 0,552 

Leucócitos   6300 (5050 – 8110) 6105 (4800 -9090) 0,868 

Creatinina (mg/dL)  0,84 (0,72 – 1,0) 0,88 (0,78 – 1,19) 0,28 

Plaquetas (103 céls/mm3) 235,5 (193 – 291) 218 (167 – 292) 0,402 

EQ-5D-3L  0,85 (0,72 – 0,88) 0,82 (0,54 – 0,88) 0,170 

VAS  80 (60 – 90) 68 (50 – 90) 0,295 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis de distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, faixa interquartil (IQR) 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
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Tabela 37 - Características intraoperatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) 
dos pacientes quanto às complicações respiratórias 

Variáveis 

Complicações respiratórias 

Não Sim 
p 

294 (95,4%) 14 (4,6%) 

Anestesia regional associada 236 (96,3%) 9 (3,7%) 0,147 

Uso de coloides 157 (93,5%) 11 (6,5%) 0,097 

Transfusão intraoperatória 26 (92,9%) 2 (7,1%) 0,370 

Sangramento intraoperatório (>500mL) 83 (94,3%) 5 (5,7%) 0,545 

Diurese intraoperatória (L) 0,4 (0,20 – 0,60) 0,3 (0 – 0,60) 0,295 

Necessidade de vasopressor contínuo 25 (89,3%) 3 (10,7%) 0,124 

Volume intraoperatório (L) 3,5 (2,5 – 5,0) 4,75 (3,0 – 5,1) 0,131 
Testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; P<0,10 foi considerado significante. 
Variáveis que não têm distribuição normal são apresentadas como mediana, IQR: faixa interquartil 
(em parênteses); n=valor absoluto.  
 

Foram identificados como fatores preditores de complicações respiratórias após 

a validação interna para 1.000 repetições de bootstrap a presença de insuficiência 

cardíaca pré-operatória (OR 5,50; IC 95% 0,95 - 25,00, p=0,007) e DPOC (OR 4,87; 

IC 95% 1,03 - 22,53, p=0,003) (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Fatores de risco independentes na análise de regressão logística para 
complicações respiratórias após bootstrap para 1.000 amostras 

Variáveis Parâmetro 
estimado OR (IC 95%) p 

Insuficiência cardíaca 1,705 5,50 (0,95-25,00) 0,007 

DPOC 1,672 4,87 (1,03 – 22,53) 0,003 

Constante -3,666 
  

p<0,05 foi considerado significante. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança bootstrap percentil 95%  
 

A curva ROC identificou uma área sobre a curva de 0,777 (IC95% 0,65 – 0,90, 

p<0,0001), mostrando um bom poder discriminatório do modelo encontrado. 
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Figura 12 - Curva ROC para fatores independentes identificados para predição 
complicações respiratórias 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 
 

 

5.4.2.6 Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde foi avaliada utilizando o instrumento 

EQ-5D-3L composto por dois instrumentos, um deles avalia cinco dimensões: 

mobilidade, atividades habituais, cuidados pessoais, dor/desconforto e 

ansiedade/depressão, e o outro faz com que o próprio paciente avalie seu estado de 

saúde global por meio de uma escala visual analógica. 

Os estados de saúde encontrados a partir da avaliação das cinco dimensões 

foram valorados de acordo com a tabela de utilidades descrita para a população 

brasileira (Apêndice D). 

Não foi observada diferença entre os valores de utilidades do EQ-5D-3L e 

VAS no pré-operatório entre os pacientes com e sem complicações pós-operatórias 

definidas pelo desfecho combinado (Tabela 39). 
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Tabela 39 – Qualidade de vida relacionada à saúde no período pré-operatório 
 Evento combinado 

p* 
 sim 

(n=106) 
Não 

(n=202) 
EQ-5D-3L 0,81±0,21 (IQR 0,67-0,88) 0,87±0,18 (IQR 0,73-0,88) 0,063 

VAS 70±23,02 (IQR 60-86,25) 80±19,31 (IQR 70-90) 0,081 
*Mann-Whitney 

 

No 30o pós-operatório, foi obtido contato com sucesso com 191 pacientes 

(62,01%) que informaram sobre óbito pós-operatório ou responderam a avaliação do 

questionário de qualidade de vida por meio de contato telefônico ou presencialmente, 

para os pacientes ainda internados. Foi obtido contato telefônico ou presencial com 

os demais pacientes ou familiares do estudo, no entanto, como estes contatos foram 

em períodos que variaram e não exatamente dentro do período de 30 dias, a avaliação 

da qualidade de vida relacionada à saúde desta parte da amostra foi descartada, 

considerando apenas o achado sobre a mortalidade até 30 dias. Ao comparar os 

valores do EQ-5D-3L e do VAS entre os pacientes que responderam as avaliações 

em ambos os momentos, observa-se que não houve variação significativa entre os 

dois momentos avaliados do VAS (p=0,137), mas houve uma redução dos valores do 

EQ-5D-3L no período pós-operatório significativa na amostra global (p=0,001). 
 

 
Figura 13 – Desenho esquemático (Boxplot) dos valores da VAS no período pré-
operatório nos pacientes que apresentaram ou não evento combinado no período pós-
operatório 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p=0,081). 
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Figura 14 – Desenho esquemático (Boxplot) dos valores do EQ-5D-3L pré-
operatório nos pacientes que apresentaram ou não morbimortalidade no período pós-
operatório 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p=0,063). 

 

Ao comparar as cinco dimensões avaliadas pelo EQ-5D-3L nos períodos pré e 

pós-operatório, observamos aumento do comprometimento das atividades habituais 

no pós-operatório (p<0,0001), e uma redução da dor e mal-estar no período pós-

operatório (p<0,0001). 

 

 
Figura 15 – Frequência de alterações das dimensões do EQ-5D-3L nos períodos pré 
e pós-operatórios 
*p < 0,05 (teste de McNemar). 
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Os valores encontrados no 30o pós-operatório para o EQ-5D-3L dos pacientes 

que não apresentaram complicações pós-operatórias foram uma mediana 0,85 (IQR 

0,78 – 0,88) vs. 0,78 (IQR 0,45 – 0,85) dos pacientes que tiveram o evento 

combinado (p<0,0001). Ao avaliar os valores do VAS, o mesmo padrão foi 

observado, com uma mediana de 80 (IQR 70 – 90) para os pacientes que não tiveram 

complicações comparados a uma mediana de 70 (IQR 60 – 90) no grupo que teve o 

evento combinado (p=0,029).  

 

 
Figura 16 – Desenho esquemático (Boxplot) dos valores do VAS no 30o pós-
operatório nos pacientes que apresentaram ou não morbimortalidade no período pós-
operatório 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p=0,029) 
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Figura 17 – Desenho esquemático (Boxplot) dos valores do EQ-5D-3L no 30o pós-
operatório nos pacientes que apresentaram ou não morbimortalidade no período pós-
operatório. 
 
Valores expressos em mediana, percentis 25 e 75, valores soltos (o) e valores extremos (*) Teste 
Mann-Whitney (p<0,0001) 
 

 

5.4.2.7 Avaliação do escore POSSUM (Physiological and Operative Severity Score 
for the enUmeration of Mortality and Morbidity) na amostra estudada 

 

Todos os pacientes deste estudo foram avaliados quanto à adequação do poder 

preditivo do escore POSSUM para mortalidade e morbidade cirúrgica. No total, 7 

pacientes (2,3%) evoluíram para óbito até o 30o pós-operatório. Foram calculadas as 

predições para mortalidade e morbidade da amostra, sendo seu poder discriminativo 

avaliado por meio da curva ROC apresentada abaixo (Figura 18). 
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Figura 18 - Curva ROC para predição de mortalidade pelo escore POSSUM 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 

 

A área sobre a curva encontrada foi de 0,629 (IC 95% 0,572 – 0,683) e p=0,16, 

o que demonstra uma inadequação da predição de óbitos na amostra avaliada por 

meio do modelo proposto no escore POSSUM. 

Já a morbidade pós-operatória foi avaliada na amostra com o mesmo critério 

utilizado por Copeland et al.6 para morbidade pós-operatória: sangramento de ferida 

operatória e profundo, infecção pulmonar, infecção urinária, infecção intracavitária, 

septicemia, deiscência de ferida operatória, trombose venosa profunda e 

tromboembolismo pulmonar, piora da função cardíaca com necessidade de uso de 

inotrópicos, disfunção renal, hipotensão, insuficiência respiratória e deiscência da 

anastomose. Seguindo estes critérios, a incidência de morbidade pós-operatória foi 

de 112 pacientes (36,36%).  

Na análise do poder discriminativo de predição de morbidade proposta pelo 

modelo POSSUM, observou-se uma área sob a curva de 0,640 (IC 95% 0,577 – 

0,703) com p<0,0001, ou seja, com um baixo poder discriminante (Figura 19). 
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Figura 19 – Curva ROC para POSSUM na predição de morbidade peroperatória 
 
AUC: área sobre a curva; IC 95%: intervalo de confiança 95%; p < 0,05 foi considerado significante. 
 

Tabela 40 – Mortalidade observada versus predita a partir do modelo POSSUM por 
faixas de mortalidade 

Risco para 
óbito (%) 

Número 
de 

pacientes 

Mortalidade 
média 

prevista (%) 

Mortes 
observadas 

n 

Mortes 
esperadas 

n 

Relação mortes 
observadas/esperadas 

(O:E) 

0-5% 23 3,4 0 1 0,00 

5-10% 40 7,3 0 3 0,00 

10-20% 71 14,7 1 11 0,09 

>20% 174 39,6 6 69 0,09 

0-100% 308 26,9 7 84 0,08 
n=número de pacientes, % porcentagem da amostra do estudo 
 

Tabela 41 - Morbidade observada versus predita a partir do modelo POSSUM por 
faixas de morbidade 

Risco para 
morbidade 

(%) 

Número 
de 

pacientes 

Morbidade 
média 

prevista (%) 

Morbidade 
observada 

(n) 

Morbidade 
esperada 

(n) 

Relação pacientes 
com morbidades 

observadas/esperadas 
(O:E) 

0-5% 0 0 0 0 0 
5-10% 1 8,8 0 0 0 

10-20% 13 16 2 2 1 
>20% 294 71,6 109 209 0,5 

0-100% 308 69,1 112 213 0,5 
n=número de pacientes, % porcentagem da amostra do estudo 
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Observamos que o escore POSSUM superestimou tanto a mortalidade, quanto 

a morbidade cirúrgica nas diversas faixas de risco (Tabelas 40 e 41). 

 

 

5.4.2.8 Avaliação da mortalidade pela classificação do estado físico da ASA 

 

Foi utilizada uma média dos valores encontrados na literatura para a 

mortalidade prevista de acordo com os diferentes estados físicos da Sociedade 

Americana de Anestesiologistas para avaliar se, na população estudada, esta variável 

teria adequação na predição de mortalidade. Na Figura 20, observa-se, em azul, a 

curva ROC para o poder discriminativo do estado físico (ASA), com uma área sobre 

a curva de 0,782 (IC 95% 0,590 – 0,974), com p=0,011; ou seja, observamos um 

poder discriminatório acima do poder do escore POSSUM representado na curva em 

vermelho . 

 

 
Figura 20 – Curva ROC para estado físico ASA e POSSUM na predição de 
mortalidade peroperatória 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo identificou fatores preditores independentes para complicações 

pós-operatórias graves e morte após cirurgia eletiva abdominal em pacientes com 

câncer. Os preditores identificados inicialmente foram: idade, estado físico ASA, o 

uso de coloides artificiais, quantidade de líquido intravenoso utilizado durante a 

cirurgia, hemoglobina pré-operatória, sangramento intraoperatório e a necessidade de 

uso intraoperatório de vasopressores. Após a validação interna do modelo com a 

técnica bootstrap, o preditor de volume total de fluidos administrados no 

intraoperatório perdeu a significância estatística (p=0,106).  

A aplicação da técnica de bootstrap possibilitou a validação interna dos 

resultados encontrados na análise de regressão logística  

Excluindo idade e estado físico ASA, todos os fatores identificados em nosso 

estudo são passíveis de otimização no pré e intraoperatório. Os resultados sugerem 

que uma estratégia perioperatória baseada no tratamento da anemia pré-operatória, 

estratégia transfusional conservadora, controle do sangramento, restrição no uso de 

amidos e fluidoterapia restritiva, podem melhorar o resultado em doentes submetidos 

à cirurgia abdominal oncológica.  

Anemia pré-operatória está associada a desfechos desfavoráveis em pacientes 

cirúrgicos.121 A anemia é um achado frequente no paciente oncológico, sendo sua 

etiologia multifatorial. Entre as possíveis causas da anemia relacionada ao câncer, 

pode-se destacar sangramento tumoral, redução da produção da medula óssea e 

aumento da destruição dos glóbulos vermelhos122. Wu et al.123 relataram, em um 

estudo retrospectivo, que a anemia pré-operatória estava associada com a 

mortalidade de 30 dias e a presença de complicações cardiovasculares em pacientes 

submetidos à cirurgia não cardíaca de grande porte. Carson et al.124 também 

relataram o aumento do risco de morte e de complicações cardiovasculares, 

principalmente nos pacientes com doença cardiovascular prévia. Dunne et al.125, em 

um estudo prospectivo, demonstraram que o hematócrito pré-operatório baixo 

associou-se a maior incidência de pneumonia, permanência hospitalar e mortalidade. 

Além disso, a anemia pré-operatória é um conhecido fator de risco para transfusão 
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peroperatória, fator este que, por si só, já contribui para a maior incidência de 

complicações.126-128 Estratégias de prevenção da anemia pré-operatória como 

suplementação de ferro, folato, vitamina B12, hemodiluição aguda normovolêmica e, 

quando possível, salvamento de células vermelhas intraoperatório podem melhorar o 

desfecho pós-operatório.128,129 O uso de eritropoietina pré-operatório parece ser 

seguro, apesar de alguns estudos apontarem progressão da doença tumoral e maior 

mortalidade.130,131  A transfusão de concentrados de glóbulos vermelhos pré-

operatória também é uma alternativa para o tratamento da anemia, mas há pouca 

evidência que esta prática reduza a taxa de complicações peroperatórias. Um estudo 

recente em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca sugeriu que a transfusão pré-

operatória de concentrados de glóbulos vermelhos reduz a necessidade de transfusão 

intraoperatória e previne o surgimento de disfunções orgânicas pós-operatórias.132,133 

No entanto, estas conclusões devem ser confirmadas em estudos mais amplos e com 

adequado poder. 

A sobrecarga volêmica no período perioperatório foi associada, em nosso 

estudo, com aumento da taxa de complicações pós-operatórias na análise inicial. 

Sabe-se que o balanço hídrico positivo pode levar a edema intersticial, 

comprometimento da microcirculação, hipóxia tissular e estresse oxidativo, podendo 

aumentar a incidência de disfunção orgânica e morte.133-135 Estudos prévios 

demonstraram que pacientes submetidos a cirurgias abdominais podem beneficiar-se 

de uma estratégia restritiva de reposição volêmica peroperatória. Lobo et al.136 

relataram, em um estudo controlado, prospectivo e randomizado, que a estratégia 

restritiva de reposição volêmica reduziu a incidência de complicações graves, 

comparada à reposição volêmica convencional em pacientes de maior idade, com 

comorbidades submetidos a cirurgias de grande porte. Rahbari et al.137, em uma 

meta-análise recente relata que a estratégia restritiva e a terapia guiada por objetivos 

reduziram a morbidade em ressecções de colorretais. Holte et al.138, em um estudo 

duplo-cego, randomizado, relataram uma melhoria significante na função pulmonar e 

hipoxemia pós-operatória em pacientes submetidos à reposição volêmica restritiva. 

Entretanto, o número de pacientes com complicações pós-operatórias não foi 

significante entre os grupos. Em pacientes oncológicos, nosso grupo relatou, em um 

estudo recente, a associação entre um balanço hídrico médio positivo acima de 1100 
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mL/24h nas primeiras 72h após admissão em nossa UTI como um fator preditor de 

risco independente para mortalidade, particularmente em pacientes com injúria 

pulmonar.139 Metade dos pacientes avaliados neste estudo eram pacientes cirúrgicos, 

no período pós-operatório de cirurgias de grande porte para tratamento oncológico.  

Apesar da validação interna do modelo com a técnica de bootstrap ter 

demonstrado que este fator inicialmente encontrado não foi mantido com 

significância, os dados de literatura, conforme citados, levam a indicar que uma 

terapia de reposição volêmica alvo-dirigida, associada a estratégias de reposição 

volêmica restritivas no pós-operatório, podem evitar a sobrecarga hídrica e reduzir 

complicações pós-operatórias. As cirurgias oncológicas possuem, muitas vezes, um 

sangramento acima do previsto decorrente da alta vascularização das lesões tumorais, 

que podem também levar a importantes alterações anatômicas regionais, favorecendo 

perdas volêmicas maiores quando comparadas a cirurgias não oncológicas e, 

portanto, necessitam de reposição volêmica mais agressiva. Assim, mais estudos 

focados no intraoperatório de cirurgias oncológicas são necessários, pois o volume 

total pode não ser o melhor método para avaliação do impacto da reposição 

volêmica, e sim metas e seus resultados.  

Este estudo também observou o uso de coloides sintéticos no período 

intraoperatório como um fator de risco independente para complicações pós-

operatórias. Apesar da impossibilidade de estabelecer uma relação causal, estudos 

recentes têm demonstrado aumento no risco de lesão renal aguda e mortalidade em 

pacientes com sepse, questionando sua segurança em pacientes críticos.140 Myburgh 

et al.141, em um amplo estudo randomizado e controlado, comparou o uso de 

cristaloides com hidroxietilamido (HES) 130/0.4 em pacientes críticos, incluindo 

pacientes submetidos a cirurgias eletivas e de urgência. A conclusão deste estudo foi 

que o uso de HES foi associado com uma maior incidência de eventos adversos pós-

operatórios, incluindo a lesão renal aguda quando comparada à solução salina. Não 

houve diferença na mortalidade de 90 dias entre os dois grupos. A superioridade 

relacionada ao uso de coloides comparada aos cristaloides com relação à mortalidade 

nunca foi documentada claramente142. Portanto, a preocupação relacionada ao uso 

destas soluções é justificado e mais evidências se fazem necessárias para apoiar seu 

uso no período intraoperatório.  
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A necessidade de uso de vasopressores no intraoperatório, mostrou-se fator de 

risco independente para pior desfecho em nosso estudo. De fato, o uso de 

vasopressores no intraoperatório é um marcador da gravidade do trauma cirúrgico. 

As cirurgias oncológicas são, frequentemente, caracterizadas por longa duração e 

ressecções extensas, com grandes perdas volêmicas, isquemia e, ainda, reperfusão 

em alguns casos. A frequente necessidade de transfusão intraoperatória pode levar ao 

surgimento da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e choque secundário à 

vasodilatação. A falência cardiovascular relacionada à SIRS é associada à disfunção 

orgânica pós-operatória, complicações graves e mortalidade.143 Outros achados 

importantes do nosso estudo foram relacionados ao volume de sangramento estimado 

acima de 500 mL e a incidência de complicações. Perdas sanguíneas excessivas 

podem estar relacionadas à disfunção orgânica pelo desbalanço no suprimento de 

oxigênio, hipóxia tecidual e inflamação. Além disso, as perdas sanguíneas volumosas 

são fatores de risco para anemia pós-operatória e necessidade de transfusão de 

concentrado de hemácias, ambos associados a maior incidência de complicações, a 

aumento do tempo de internação hospitalar e à mortalidade.144,145 

Este estudo não evidenciou a anestesia regional como um fator protetor para 

complicações no período perioperatório. Este tópico é amplamente discutido 

atualmente, não apenas pelo potencial de redução de complicações, mas, 

principalmente, pelo potencial para um efeito protetor para a recorrência tumoral 

pós-operatória. Alguns trabalhos retrospectivos, baseados em banco de dados 

amplos, mostram uma menor recorrência tumoral em pacientes submetidos à 

anestesia regional combinada à anestesia geral quando comparada à anestesia geral 

exclusiva146,147. Gottschalk et al.148 demonstraram que o tipo histológico e a faixa 

etária dos pacientes podem ser fatores decisivos para que exista o papel benéfico da 

anestesia regional associada à anestesia geral para redução da recorrência tumoral. 

Diversos fatores do período perioperatório podem estar envolvidos na proteção do 

paciente oncológico, muitos para possível redução de complicações em geral149, e 

outras para prevenção e redução de recorrência tumoral. No entanto, as evidências 

ainda são fracas e precisam de mais estudos prospectivos para avaliação150,151. 

A qualidade de vida relacionada à saúde também não se destacou entre os 

fatores de risco apontados neste estudo, mas tem um papel importante na avaliação 
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pré-operatória e no acompanhamento pós-anestésico-cirúrgico para avaliação de 

desfechos pelo paciente. O estudo da qualidade de vida relacionada à saúde nos 

pacientes cirúrgicos deve ser uma área prioritária de pesquisa clínica atual para 

pacientes oncológicos. Cirurgiões e anestesiologistas com conhecimento sobre 

instrumentos para avaliação da qualidade de vida, certamente, podem resultar em 

melhora da assistência perioperatória, com potencial de contribuir para melhor 

compreensão dos desfechos do tratamento cirúrgico e, até mesmo, utilizar tais 

instrumentos como adjuvantes na tomada de decisão para a terapia cirúrgica, que, 

muitas vezes, é extremamente agressiva152.  

Por fim, nosso estudo apontou que maior idade e maior classificação do estado 

físico da ASA eram fatores de risco independentes para complicações pós-

operatórias. A relação entre idade e comorbidades e resultados cirúrgicos ruins é bem 

documentada pela literatura.153-155 A transformação demográfica mundial, 

principalmente em países em desenvolvimento, levou ao aumento de pacientes com 

mais de 65 anos submetidos a cirurgias de grande porte. No nosso estudo, a idade 

média dos pacientes com complicações graves foi de 63,3 anos, ou seja, 7 anos a 

mais que a média de idade do grupo que não apresentou complicações. Al-Refaie et 

al.154 demonstraram, em uma grande coorte, que a idade foi um fator independente 

de risco para mortalidade em cirurgias oncológicas de grande porte, no entanto, sem 

atingir taxas que pudessem ser consideradas proibitivas para novas indicações de 

procedimentos extensos nesta população. O aumento do risco associado à idade no 

nosso estudo também não foi exacerbado, o que reforça que, a despeito da idade, as 

boas condições de compensação clínica pré-operatória são essenciais. A redução da 

reserva fisiológica que ocorre com o aumento da faixa etária pode explicar a menor 

tolerância desta população relacionada à complicações pós-operatórias.  

Quanto aos desfechos secundários, nosso estudo demonstrou como preditores 

independentes de risco para necessidade de suporte intensivo a presença pré-

operatória de doença coronariana, insuficiência cardíaca, eletrocardiograma alterado 

e volume total administrado no intraoperatório. Podem-se destacar as alterações 

cardiovasculares pré-operatórias como os principais fatores de risco para necessidade 

de suporte intensivo pós-operatório na população estudada. A identificação destes 

fatores permite uma melhor caracterização da população e pode auxiliar na logística 



6 Discussão  83 

Tese - Claudia Marquez Simões 

de planejamento das admissões cirúrgicas eletivas quanto à alocação de pacientes em 

áreas críticas. O ICESP já vem trabalhando neste sentido desde o início das 

atividades do centro cirúrgico com a criação da GILAC (Gerenciamento Interno de 

Leitos), realizando o agendamento cirúrgico de maneira planejada e conjunta com a 

ocupação de leitos e solicitação pré-operatória da reserva de suporte intensivo, hoje 

ainda baseada em critérios subjetivos que dependem da percepção de cada médico156.  

Ainda faltam critérios objetivos para orientar a reserva de leitos de cuidados 

intensivos para o pós-operatório e a identificação dos fatores de risco, principalmente 

dos inerentes às condições pré-operatórias dos pacientes, podendo auxiliar, assim, a 

otimizar esta dinâmica para melhor alocação de recursos.  

A literatura tem demonstrado que a mortalidade de curto prazo em pacientes 

cirúrgicos oncológicos é semelhante a de outras comorbidades157, portanto, cada vez 

mais, se faz necessário o conhecimento desta população considerando tanto os 

fatores fisiológicos gerais como os perioperatórios mais diretamente relacionados a 

esta população158,159. 

Entre os resultados das demais complicações que compõem o evento 

combinado avaliadas como desfechos secundários, nossos dados reforçam achados 

de literatura, incluindo o possível fator protetor do peso corporal, que foi encontrado 

nas complicações cardiovasculares e já discutido por diversos autores como o 

paradoxo da obesidade160,161. 

Quanto ao uso do escore POSSUM na população estudada, observamos que a 

predição de morbidade e mortalidade foi superestimada, de maneira semelhante a 

outras populações nas quais já se testaram o mesmo escore162,163, reforçando a 

importância do conhecimento dos fatores de risco próprios da população estudada164. 

Foi observada ótima correlação entre morbidade prevista e observada com o uso do 

escore para a faixa prevista entre 10 a 20% de morbidade pós-operatória. A partir da 

melhor caracterização da população, pode-se balancear a equação ou, ainda, propor 

um novo escore a ser testado e validado164,165, passos para serem tomados e dar 

continuidade a este projeto.  

É interessante observar que, na avaliação da qualidade de vida relacionada à 

saúde, as medidas do EQ-5D-3L e do VAS foram menores no grupo com 

complicações do pós-operatório, no entanto, ao avaliar os valores encontrados de 
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maneira independente, os pacientes avaliaram sua qualidade de vida relacionada à 

saúde como adequada (mediana do VAS 70 – IQR 60 – 90), mesmo não tendo 

retomado ainda suas atividades rotineiras, na maior parte dos casos, no 30o pós-

operatório, refletindo uma boa avaliação de desfecho do tratamento cirúrgico pelos 

próprios pacientes.  

O estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, foi um estudo realizado 

em um único centro, um hospital oncológico terciário e nossos achados podem ser 

consequência das características específicas desta população, e, portanto, não 

necessariamente generalizáveis para outros centros. Em segundo lugar, nosso estudo 

englobou diversas cirurgias abdominais, o que pode comprometer achados 

específicos para cada procedimento cirúrgico, a despeito da complexidade do 

procedimento cirúrgico não ter sido identificada como um preditor independente de 

risco.  

Para o anestesiologista, a visão da população de maneira mais global é 

importante, pois, mesmo nos centros terciários altamente especializados, sua atuação 

não é restrita a um único tipo de cirurgia, portanto, o reconhecimento das 

características desta população e fatores de risco sob um olhar mais amplo são 

essenciais para possíveis intervenções em busca da redução de riscos. Em terceiro 

lugar, nos deparamos com uma alta taxa de abandono e dificuldade de contato para o 

seguimento da avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde no pós-operatório, 

demonstrando a necessidade de se contemplar, para estudos futuros, estratégias de 

estímulo para minimizar este efeito, evitando, assim, a perda de dados ou, ainda, a 

análise não viesada.  

Por último, este estudo não foi um coorte comparado, portanto, os pacientes 

que apresentaram complicações pós-operatórias possuíam mais comorbidades ou 

eram mais idosos que os pacientes que não apresentaram complicações. Assim, o 

efeito causal não pode ser confirmado por nossos resultados. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

O estudo concluiu que idade, estado físico da ASA≥3, anemia pré-operatória, 

perdas sanguíneas, uso de vasopressores contínuos no intraoperatório e coloides 

foram fatores de risco para complicações graves e mortalidade até 30 dias após 

cirurgias abdominais em pacientes oncológicos.  

Em relação aos desfechos secundários, foram fatores de risco para: 

 

1 Necessidade de suporte intensivo: insuficiência cardíaca e coronariana, 

eletrocardiograma alterado e maior volume de fluidos administrados;  

2 Complicações cardiovasculares: insuficiência cardíaca, DPOC, maiores 

valores de creatinina sérica e necessidade de vasopressores contínuos, 

enquanto o maior IMC foi um fator protetor; 

3 Complicações cirúrgicas: idade, eletrocardiograma alterado e maiores 

valores de leucócitos pré-operatório e sangramento intraoperatório maior 

que 500mL; 

4 Complicações renais: doença renal crônica e necessidade de vasopressor 

contínuo no intraoperatório; 

5 Complicações infecciosas: idade, radiografia torácica pré-operatória 

alterada, maior volume de fluidos administrados no intraoperatório; 

enquanto maior pressão arterial sistólica e sexo masculinos foram 

protetores; 

6 Complicações respiratórias: Insuficiência cardíaca e DPOC.  

 

Avaliação da qualidade de vida não foi fator preditor para complicações pós-

operatórias graves. 

O escore POSSUM necessita de calibração para predição da morbimortalidade 

em pacientes oncológicos submetidos a cirurgias abdominais no nosso meio. 
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ANEXO A – Aprovação do Projeto de Pesquisa. 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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APÊNDICE A - Formulário de registro do estudo para uso do questionário EQ-5D-
3L 
 

 
 
 
 



 

  

APÊNDICE B - Formulário de coleta do questionário EQ-5D-3L 
 

 
 



 

  

 

 



 

  

 



 

  

APÊNDICE C – Ficha de coleta de dados 
 
 

Fatores de risco para morbimortalidade e necessidade de UTI pós-operatória em pacientes 
cirúrgicos oncológicos submetidos a cirurgia abdominal 

           Caso: ���� 
Ficha de coleta 

1. Nome do paciente: ������������������������������������ 

2. RGHC: ������           3. Data de nascimento: ��/��/���� 

4. Data da avaliação de risco: ��/��/����       5. Sexo:    �feminino �masculino 

6. Data da internação hospitalar: ��/��/����           7. Data da cirurgia: ��/��/���� 
8. Diagnóstico oncológico: ����������������������������������� 

9. Tipo histológico: �������������������������������������� 
10. Peso: ���,�kg     11. Altura: ���cm    Data da alta: ��/��/���� 
12. O paciente foi avaliado por: �anestesiologista somente  �clínico + anestesiologista 
13. O paciente necessitou de retorno no ambulatório de avaliação antes da liberação para cirurgia:  

�sim  �não  se sim, quantas consultas? �� 

14. Estado funcional: �< 4 METs  �4-6 METs  �>7-10 METs 
15. Comorbidades: 
Comorbidade Possui 

comorbidade? 
Definição 

HAS � sim        �não PA > 140x90 mmHg ou em tratamento farmacológico  
DPOC � sim        �não 

 
Tabagismo 

atual 
� sim        �não � ex-tabagista       parou há:   _______ anos  ou _______ dias 

ICo � sim        �não Angina instável ou estável 
ICC � sim        �não Classificação NYHA 

�I Sem sintomas e nenhuma limitação em atividades rotineiras; mais de 6 METs na ergonometria; 

�II Leves sintomas e limitações em atividades rotineiras. 
Confortáveis no repouso. De 4 a 6 METs na ergonometria; 

�III Com limitação importante na atividade física; atividades menores produzem sintomas. 
Confortáveis somente em repouso. 2-4 METs na ergonometria;  

�IV Severas limitações. 
Sintomas presentes mesmo em repouso. Não tolera a ergonometria 

 

DM � sim        �não 
 
� insulina 
� 
hipoglicemiante 
oral 
� dieta 

Glicemia de jejum > 126mg/dL 
Ou glicemia casual > 200 mg/dL acompanhada de sintomas 

IRenal � sim        �não Cr > 2,0 
AVC prévio � sim        �não História de AVC com ou sem seqüela 

Outra: � sim        �não Descreva: 
16. Medicaçoes em uso  
pré-operatorio 

 
 
 

 
 



 

  

17. Exames laboratoriais: data de coleta   ��/��/���� 
 

Exame laboratorial Resultado Não coletado Exame lab Resultado Não 
coletado 

Hemoglobina ��,�g/dL � Sódio ��� � 
Hematócrito ��,�% � Potássio �,� � 
Leucócitos ������ � Glicemia ��� � 

Uréia ��,�� � Plaquetas ������ � 
Creatinina �,�� � Outros ����,� � 

Outros ����,� �    
18. ECG: �sem alterações    �BRE    �BDAS    �BRD      �FA    �sinais IAM prévio     �não realizado 

          �Outro: descreva: ____________________________________________________________________ 

19. Radiografia tórax: � sem alterações      �alterado: descreva: ______________________________________ 

20. PA _____ x _____ mmHg  21. FC: _____ bpm 

22.Estado físico ASA: � I    � II     �III   �IV   �V 

23. Solicitada reserva de UTI pós operatória:    �sim  �não 

 

24. Status performance: 
ECOG  Karnofsky 

0 Completamente ativo, capaz de realizar suas atividades sem restrição 100% 
90% 

1 Restrição a atividades físicas vigorosas, é capaz de trabalhos leves e natureza sedentária 80% 
70% 

2 Capaz de realizar todos os auto-cuidados, mas incapaz de realizar atividade de trabalho, em pé 
aproximadamente 50% das horas que está acordado 

60% 
50% 

3 Capaz de realizar somente auto-cuidados mínimos, confinado ao leito ou cadeira mais de 50% das 
horas que está acordado. 

40% 
30% 

4 Completamente incapaz de realizar auto-cuidado básico, totalmente confinado ao leito ou cadeira <30% 
 

 
25. Estado do tratamento: �em quimioterapia  �em radioterapia �hormonioterapia �aguarda tto cirúrgico 
    �quimioterapia prévia �radioterapia prévia �reabordagem cirúrgica 
    - se sim, data da ultima sessão: ___________________________________ 
26. O paciente tem diagnóstico de metástases?  �sim  �não 

 
Escore POSSUM 
 

Variáveis	  Fisiológicas	  	  
(pré	  operatório)	   1	  ponto 2	  pontos 4	  pontos 8	  pontos 
Idade	  (Anos) <	  60 61	  	  -‐	  71 >71 	   

Doença	  	  	  Cardíaca Ausente Uso	  de	  medicamentos(	  ) Edema	  (	  	  	  )	  ou	  Dispnéia	  (	  	  
) 

Turgencia	  de	  jugular	  	  (	  	  	  ),	  
cardiomegalia	  (	  	  	  ),	  B3	  (	  	  	  ) 

Doença	  Respiratória Ausente DPOC	  leve	  (	  	  ) DPOC	  moderado(	  	  ) Dispnéia	  em	  repouso	  (	  	  ),	  DPOC	  
grave 

Pas	  (mmHg) 110	  -‐129	  (	  	  ) 130-‐170(	  )ou	  100-‐109(	  	  ) >	  170(	  	  )ou	  >	  90-‐99(	  	  ) <90	  (	  	  ) 
FC	  (minuto) 50-‐80	  (	  	  ) 81-‐100	  (	  )	  ou	  40-‐49(	  ) 101-‐120	  (	  	  ) >120	  	  (	  	  )	  	  ou	  	  <40	  (	  	  ) 
Glasgow 15	  (	  	  ) 12-‐14	  (	  	  ) 9-‐11	  (	  	  	  ) <9	  (	  	  	  ) 
Uréia <	  45	  	  (	  	  ) 45	  	  a	  	  60	  	  (	  	  ) 60	  	  a	  90	  	  (	  	  ) >90	  	  (	  	  ) 

Potássio 3,5-‐5,0	  (	  	  ) 3,1-‐3,4(	  )	  ou	  5,1-‐5,3(	  	  ) 2,9-‐3,1	  ou	  5,4-‐5,9	  (	  	  ) <2,9	  (	  	  )	  ou	  	  >5,9	  	  (	  	  	  ) 
Sódio >136	  (	  	  ) 131-‐135	  (	  	  ) 126-‐130	  (	  	  ) <126(	  	  	  ) 

Hb	  (g/L) 13-‐16	  (	  	  ) 11,5-‐12,9(	  	  )	  ou	  16,1-‐17(	  	  
) 

10-‐11,4	  (	  	  )	  ou	  17,1-‐18	  (	  	  	  
)	   <10(	  	  )	  ou	  >18	  	  (	  	  ) 

Leucócitos 4.000-‐10.000(	  
) 

	  	  	  10.100-‐20.000	  (	  	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ou	  	  3.100-‐3.900(	  	  	  ) 

10.100-‐20.000(	  	  )	  ou	  
3.100-‐3.900(	  	  ) 	   

ECG Normal BRE(	  	  ),	  BDAS(	  	  ),	  	  BRD(	  	  	  ) FA	  	  (	  	  	  ) Sinal	  de	  IAM	  antigo	  (	  	  ) 
 

Variáveis	  cirúrgicas	  
	  (intra-‐operatório) 

1	  ponto 2	  pontos 4	  pontos 8	  pontos 

Operação Menor	  (	  	  	  ) Intermediário	  (	  	  ) Maior	  	  (	  	  ) Maior	  +	  	  (	  	  	  ) 
Nº	  de	  procedimentos 1	  	  	  (	  	  ) 2	  (	  	  ) >2	  (	  	  ) 	   
Perda	  sanguínea <=100	  ml	  (	  	  ) 101-‐500	  (	  	  ) 501-‐999	  (	  	  ) <1000	  (	  	  ) 

Contaminação	  Peritoneal Não	  (	  	  ) Sero	  sanguinolento	  (	  	  
) Pus	  local(	  	  ) Outra	  secreção	  (	  	  ) 

Câncer Não	  (	  	  ) Apenas	  em	  sitio	  	  
primário(	  	  ) Metástase	  nodal	  (	  	  	  ) Metástase	  à	  distância(	  	  ) 

Tempo	  de	  cirurgia Eletiva	  (	  	  ) 
	   

Urgente,	  com	  2	  h	  de	  
ressuscitação	  pelo	  menos	  

antes	  (	  	  ) 

Emergência.	  Não	  houve	  
ressuscitação.	  (	  	  ) 

 



 

  

                                                  Intra-operatório 
 

Técnica anestésica: �geral  �epidural �subaracnóidea �outro bloqueio periférico 

    �sedação �anest local �assistência clínica    

 Se anestesia regional: �utilizado somente anestésico local  �utilizado opióide 

     � lidocaína     � morfina 
     � bupivacaína    � fentanil 

     � ropivacaína     � sufentanil 

 Catéter arterial �sim  �não    Cateter artéria pulmonar �sim  �não 

  Débito cardíaco  �sim  �não   Temperatura �sim  �não 

  Cateter venoso central �sim  �não   BNM (TOF) �sim  �não 

  sondagem vesical �sim  �não   BIS �sim  �não 
 

Reposição volêmica: 

    �Cristalóides �SF 0,9% volume infundido: ���� mL              Diurese ����mL     

   �RL  volume infundido: ���� mL                             � não mensurada 

    �Colóides �não utilizado 

    �HAES 0,4/6% volume infundido: ���� mL   �albumina volume infundido: ���� mL       

  

Hemotransfusão:    � não realizada 

�CH volume infundido: ���� U   �Plaquetas  volume infundido: ���� U 

�Plasma volume infundido: ���� U   �Crioprecipitado volume infundido: ���� U 

 

  Sangramento cirúrgico:  �<100 mL �100-500mL �500-1000mL �>1000mL 

 Fez uso de drogas vasopressoras? �sim �não � efedrina  � metaraminol  � noradrenalina  � dobutamina  

 

Encaminhado para RPA: �sim �não    

Encaminhado para UTI:  �sim �não  

Motivo: � porte cirurgia � comorbidades � solicitação equipe cirúrgica � outro: ___________ 

 
Pós-operatório 

Infecção Sim Não Data   
Sepse grave    

Choque séptico    
Respiratório    

Pneumonia     
Insuficiência respiratória aguda    

Vent. mec. > 48 h    
Cardiovascular    

Choque cardiogênico    
Hipotensão com necessidade de vasopressor contínuo    

Infarto agudo do miocárdio    
Parada cardiorespiratória    

Acidente Vascular Cerebral    
Cirúrgicas    

Infecção ferida operatória    
 Deiscência de ferida operatória    

Deiscência de anastomose    
Reabordagem cirúrgica    

Renal    
Diurese < 500 ml/dia    

Aumento de >200-300% da creatinina pré-operatória    
Diálise    

 
 
Morbidade POSSUM: �sim  �não 
Descreva: ______________________________ 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Cirurgia realizada: __________________________________________________________________ 
Complicações anestésicas na SO?     

!   Sim !   Não 
Se sim, qual? _______________________________________________________________________ 
Via aérea na admissão à UTI: 
!  ventilação espontânea com O2 suplementar  !  IOT 
!  ventilação espontânea sem O2 suplementar      !  Traqueostomia      !  Outra 
 
Suspeita de infecção na UTI   !   Sim    !   Não 

Se sim, foi adquirida na internação? !  Sim    !  Não 
Local da infecção: !  Ferida operatória    ! Pulmão   ! Sist urinário   ! Abdominal   ! Outra  ! Sepse indet. 
Frequencia cardíaca (maior valor)  

 bpm 
Pressão arterial sistólica (menor valor)  mmHg

     
PAM (menor)  mmHg

 
Menor Glasgow (mesmo se sedado) 

        
Temperatura (maior valor)    

 
.
 

 °C
 

PaO2 Arterial (menor valor)   . 
 
mmHg

 
FiO2 na medida da PaO2   % 
pH (menor valor)     .

  
Bicarbonato (menor valor)   

 
.
  

mmol/l
 

Leucocitos (maior valor)    
 
.
  

x109/L
 

Plaquetas (menor valor)   
 
x109/L

 
Bilirrubina (maior valor)   

 
.
  

mg/dl 
 

Creatinina (maior valor)   
 
.
  

mg/dl 
 

 
Utilizado vasopressor nas primeiras 24h?   
!  Sim    !  Não 

Dobutamina  !  Sim    !  Não  Dose: 
 
.
  

µg/kg/min
 

Dopamina  !   Sim    !   Não  Dose: 
 
.
  

µg/kg/min
 

Norepinefrina  !  Sim    !  Não  Dose: 
 
.
  

µg/kg/min
 

Adrenalina  !   Sim    !   Não  Dose: 
 
.
  

µg/kg/min
 

Vasopressina  !  Sim    !  Não  Dose: 
 
.
  

µg/kg/min
 

SOFA  
Respiração Coagulação 

(plaqx103) 
Glasgow Cardiovascular Gastrointestinal Renal 

0 >400 sem 
suporte vent 

0 >150 0 15 0 PAM > 70 mmHg 0 <1,2 0 <1,2 

1 <400 +/- 
suporte vent 

1 <150 1 13-14 1 PAM < 70 mmHg 1 1,2-1,9 1 1,2-1,9 

2 <300 +/- 
suporte vent 

2 <100 2 10-12 2 Dopa ≤ 5mcg/kg/min ou 
dobuta 

2 2,0-5,9 2 2,0-3,4 

3 <200 + 
suporte vent 

3 <50 3 6-9 3 Dopa > 5 mcg/kg/min ou 
nor/epi < 0,1 mcg/kg/min 

3 6,0-11,9 3 3,5-4,9 ou > 
500 ml/dia 

4 <100 + 
suporte vent 

4 <20 4 <6 4 Dopa > 15 mcg/kg/min ou 
nor/epi > 0,1 mcg/kg/min 

4 >12 4 > 5 ou < 200 
ml/dia 

 
SOFA  

Dia internação respiração Coagulação Glasgow Cardiovascular Gastrointestinal renal 
Admissão       

Alta UTI       
 
Necessitou de reintubação? !   Sim    !   Não  se sim, data: __ / __ / _____ 
 
Teve alguma PCR?    !  Sim    !  Não                   Data da alta da UTI:  ___ / ___ / _____   

 
Óbito: !  Sim    !  Não                      Foi readmitido na UTI após alta?  !   Sim    !   Não 

  

    
    
     

1

Pós operatório na UTI 

2

 



 

  

APÊNDICE D - Tabela de utilidades do questionário EQ-5D™ descrita para a 
população brasileira 
 
Estado Valor Estado Valor Estado Valor Estado Valor Estado Valor 
11111 1 12322 0,491 21233 0,409 23221 0,409 32132 0,159 
11112 0,884 12323 0,439 21311 0,613 23222 0,347 32133 0,108 
11113 0,833 12331 0,419 21312 0,551 23223 0,295 32211 0,325 
11121 0,879 12332 0,358 21313 0,5 23231 0,276 32212 0,264 
11122 0,817 12333 0,306 21321 0,546 23232 0,214 32213 0,212 
11123 0,766 13111 0,699 21322 0,484 23233 0,162 32221 0,258 
11131 0,746 13112 0,637 21323 0,433 23311 0,366 32222 0,197 
11132 0,684 13113 0,586 21331 0,413 23312 0,304 32223 0,145 
11133 0,632 13121 0,632 21332 0,351 23313 0,253 32231 0,125 
11211 0,85 13122 0,57 21333 0,3 23321 0,299 32232 0,064 
11212 0,789 13123 0,519 22111 0,697 23322 0,237 32233 0,012 
11213 0,737 13131 0,499 22112 0,635 23323 0,186 32311 0,216 
11221 0,783 13132 0,437 22113 0,583 23331 0,166 32312 0,154 
11222 0,711 13133 0,386 22121 0,63 23332 0,104 32313 0,103 
11223 0,67 13211 0,604 22122 0,568 23333 0,053 32321 0,149 
11231 0,65 13212 0,542 22123 0,516 31111 0,542 32322 0,087 
11232 0,589 13213 0,49 22131 0,496 31112 0,481 32323 0,036 
11233 0,537 13221 0,537 22132 0,435 31113 0,429 32331 0,016 
11311 0,741 13222 0,475 22133 0,383 31121 0,475 32332 -0,046 
11312 0,679 13223 0,423 22211 0,601 31122 0,414 32333 -0,097 
11313 0,628 13231 0,404 22212 0,539 31123 0,362 33111 0,296 
11321 0,674 13232 0,342 22213 0,488 31131 0,342 33112 0,234 
11322 0,612 13233 0,29 22221 0,534 31132 0,281 33113 0,182 
11323 0,561 13311 0,494 22222 0,472 31133 0,229 33121 0,228 
11331 0,541 13312 0,432 22223 0,421 31211 0,447 33122 0,167 
11332 0,479 13313 0,381 22231 0,401 31212 0,385 33123 0,115 
11333 0,427 13321 0,427 22232 0,339 31213 0,334 33131 0,095 
12111 0,824 13322 0,365 22233 0,288 31221 0,38 33132 0,034 
12112 0,763 13323 0,314 22311 0,492 31222 0,318 33133 -0,018 
12113 0,711 13331 0,294 22312 0,43 31223 0,267 33211 0,2 
12121 0,757 13332 0,232 22313 0,378 31231 0,247 33212 0,138 
12122 0,696 13333 0,181 22321 0,425 31232 0,185 33213 0,087 
12123 0,644 21111 0,818 22322 0,363 31233 0,133 33221 0,133 
12131 0,624 21112 0,756 22323 0,311 31311 0,337 33222 0,071 
12132 0,563 21113 0,705 22331 0,291 31312 0,276 33223 0,02 
12133 0,511 21121 0,751 22332 0,23 31313 0,224 33231 0 
12211 0,729 21122 0,689 22333 0,178 31321 0,27 33232 -0,62 
12212 0,667 21123 0,638 23111 0,571 31322 0,209 33233 -0,113 
12213 0,616 21131 0,618 23112 0,51 31323 0,157 33311 0,09 
12221 0,662 21132 0,556 23113 0,458 31331 0,137 33312 0,029 
12222 0,6 21133 0,505 23121 0,504 31332 0,075 33313 -0,023 

Disponível em: http://qalybrasil.org/wpress/euroqol/?page_id=767 

 



 

  

APÊNDICE E – Tabela com dados brutos do estudo 
ID Identificação do paciente VIAUTI Via aérea admissão 

UTI 

0 ventilação 

espontânea mobpre Mobilidade pré-operatória EQ-5D-3L 1 Intubação 

orotraqueal cuidpre Cuidados pessoais pré-operatório EQ-5D-3L SOFAU SOFA na internação da UTI 
ativpre Atividades habituais pré-operatórias EQ-5D-

3L 

REINT O paciente foi reinternado no pós operatório? 
malpre Mal estar pré-operatório EQ-5D-3L PCR O paciente teve alguma parada cardíaca na internação?  
anspre Ansiedade e depressão pré-operatória EQ-5D-

3L 
TECAN Técnica anestésica 0 apenas anestesia 

geral vaspre VAS pré-operatória 1 com anestesia 

regional  mobpos Mobilidade pós-operatória EQ-5D-3L COLOI O paciente recebeu coloides? 
cuidpos Cuidados pessoais pós-operatório EQ-5D-3L TRNIN O paciente recebeu hemotransfusão intra-operatória? 
ativpos Atividades habituais pós-operatórias EQ-5D-

3L 

VASOPR O paciente necessitou do uso de vasopressores? 
malpos Mal estar pós-operatório EQ-5D-3L HIPRO O paciente necessitou de vasopressores contínuos no 

intra-op? anspos Ansiedade e depressão pós-operatória EQ-5D-

3L 

DIUINT Diurese intraoperatória 
vaspos VAS pós-operatória PNEUM O paciente teve pneumonia pós-operatória? 
MORB Morbidade pelo escore POSSUM FEROP O paciente teve infecção da ferida operatória? 
OBITO Óbito  LEREPER O paciente teve lesão renal aguda perioperatória? 

dataobito Data do óbito idadepos Idade pontuada para escore POSSUM 
UTIPRE Solicitação UTI pré-operatória CARDPOS Doenças cardiovasculares pontuadas para escore 

POSSUM RAAR Necessidade de retorno na avaliação pré-

operatória 

RESPPOS Doenças respiratórias pontuadas para escore POSSUM 
RETHOS Retorno hospitalar por complicações PAPOS Pressão arterial pontuada para escore POSSUM 
DIHPO Dias de internação hospitalar FCPOS Frequência cardíaca pontuada para escore POSSUM 

TEMPUTI Dias de internação na UTI GLASG Escala de coma de Glasgow pontuada para escore 

POSSUM TEMCIM Tempo cirúrgico (min) ureiap Uréia pontuada para escore POSSUM 
GEN Sexo 0 feminino kpos Potássio pontuado para escore POSSUM 

1 masculino sodpos Sódio pontuado para escore POSSUM 
altura Altura (cm) hbpos Hemoglobina pontuada para escore POSSUM 
PESO Peso (kg) leucopos Leucócitos pontuado para escore POSSUM 
IMC IMC (kg/m2) ECGPOS ECG pontuado para escore POSSUM 

EFCAT Capacidade 

funcional  

1 < 4 

METs 

OPPOS Categoria da cirurgia pontuada para escore POSSUM 
0 ≥ 4 

METs 

PROCED Número de procedimentos cirúrgicos para escore 

POSSUM HAS O paciente possui hipertensão arterial 

sistêmica? 

SGTOPOS Sangramento pontuado para escore POSSUM 
DPOC O paciente possui dpoc? PERIT Contaminação peritoneal pontuada para escore 

POSSUM TABAG O paciente é tabagista ativo? CAPOS Grau de evolução da doença maligna para escore 

POSSUM ICO O paciente possui insuficiência coronariana? TEMPCIR Tipo de cirurgia pontuada para escore POSSUM 
ICC O paciente possui insuficiência cardíaca 

congestiva? 

possumfisio Pontuação dos critérios fisiológicos do escore POSSUM 
DM O paciente possui Diabetes mellitus? possumcir Pontuação dos critérios cirúrgicos do escore POSSUM 
IR O paciente possui doença renal crônica? cirurgia Cirurgia realizada 

AVC O paciente já teve acidente vascular cerebral? opioidereg Foi utilizado opióide na anesteia regional? 
SIST Pressão arterial sistólica (mmHg) PAI Foi monitorizada a pressão arterial invasiva? 

DIAST Pressão arterial diastólica (mmHg) DC Foi monitorizado o débito cardíaco minimamente 

invasivo? FC Frquência cardíaca (bpm) CVC Foi instalado um catéter venoso central? 
ASA Estado físico ASA SVD Foi utilizada sondagem vesical de demora? 

KARNO Estado performance de Karnofsky CAP Foi utilizado um cateter de artéria pulmonar? 
TRAPR Tratamento oncológico prévio temp Foi monitorizada a temperatura? 
METAS O paciente possui metástases? bnm Foi monitorizado o bloqueio neuromuscular? 
HEMOG Hemoglobina pré operatória bis Foi monitorizado o índice biespectral? 
HEMAT Hematócrito pré operatório haes Foi utilizado hidroxietilamido? 
LEUCO Leucócitos pré operatório vol_coloides Qual volume utilizado de coloides? 
UREIA Uréia pré operatória alb Foi utilizada albumina? 
CREAT Creatinina pré operatória VM48h O paciente necessitou de ventilação mecânica por mais 

de 48h? NA Sódio pré operatório avcpós O paciente teve acidente vascular cerebral pós-

operatório? K  Potássio pré operatório sepse O paciente teve sepse grave no pós-operatório? 
GLIC Glicemia pré operatória choqueseptic

o 

O paciente teve choque séptico no pós-operatório? 
PLAQT Plaquetas pré operatória DeiscAnast Houve deiscência de anastomoses? 

ECG O eletrocardiograma pré op apresenta 

alteração? 

diuresepos O paciente teve redução do ritmo de diurese (AKIN≥2)? 
RX A radiografia de tórax pré op apresenta 

alteração? 

crpos O paciente teve alteração da creatinina pós-operatória 

(AKIN≥2)? UTINPR Necessidade de UTI não prevista datacir Data da cirurgia 
UTIMED O paciente recebeu suporte intensivo pós-op? altauti Data da alta da UTI 

INDUTI 
Indicações de 

UTI pós-op 

1 porte cirurgia altahosp Data da alta hospitalar 
2 comorbidades fcmax FC máxima nas primeiras 24h na UTI 
3 porte cirurgia e 

comorbidades 

pamin Pressão arterial mínima nas primeiras 24h na UTI 
4 solicitação da equipe 

cirúrgica 

tempmax Temperatura máxima nas primeiras 24h na UTI 
5 UTI não prevista  pao2 PaO2 na admissão da UTI 

DEISAN Houve deiscência da anastomose? fio2 Fração inspirada de oxigênio na admissão da UTI 
COMPCIR O paciente teve complicações cirúrgicas? ph pH 

COMPINFE

C 

O paciente teve complicações infecciosas?   

  

cirurgia  

  

  

  

  

1 - esofagectomia; 5 - reconstrução de trânito 
COMPCAR

D 

O paciente teve complicações 

cardiovasculares? 

6 - anastomose bilio-digestiva; 10 - hepatectomia 
COMPRESP O paciente teve complicações respiratórias? 11 - gastrectomia; 13 - cistectomia 

dialise O paciente necesistou de diálise pós-

operatória? 

14 - peritoniectomia; 20 - citorredução 
Eventocomb O paciente teve o evento combinado? 40 - cirurgia colorretal; 50 - cirurgia pancreática 

volumeL Volume total administrado no intraoperatório 

(L) 

60 - laparotomia exploradora; 70 - ressecção intestinal 
INSRE O paciente teve insuficiência respiratória 

aguda pós-op? 

90 - histerectomia e/ou anexectomia 
CHOQCAR

D 

O paciente teve choque cardiogênico no pós-

op? 

DIAGONC  Classificação internacional de doenças  
iam O paciente teve IAM pós-operatório? bbuti Bilirrubinas na admissão UTI 	  

maisumaco

mp 

O paciente teve mais de uma complicação 

pós-op? 

cruti Creatinina na admissão da UTI  
HIPOT O paciente teve hipotensão necesistando de 

vasopressores no pós-operatório? 

REOPER O paciente foi reoperado? 
Vol_Crist Volume total de cristalóides administrado no 

intraop 

DEISFO Houve deiscência ferida operatória? 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 



 

  

 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 



 

  

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 
 


