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Avaliação pré-anestésica 

RESOLUÇÃO CFM N° 1.802/2006 D.O.U. – 01/11/06 

- Dispõe sobre a prática do ato anestésico. RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar aos médicos anestesiologistas que: 
 

I – Antes da realização de qualquer anestesia, exceto nas 

situações de urgência, é indispensável conhecer, com a 

devida antecedência, as condições clínicas do paciente, 

cabendo ao médico anestesiologista decidir sobre a 

conveniência ou não da prática do ato anestésico, de 

modo soberano e intransferível. 

 



Avaliação pré-anestésica 

RESOLUÇÃO CFM N° 1.802/2006 D.O.U. – 01/11/06 

- Dispõe sobre a prática do ato anestésico. RESOLVE: 
 

Art. 1º Determinar aos médicos anestesiologistas que: 
 

a)Para os procedimentos eletivos, recomenda-se que a 

avaliação pré-anestésica seja realizada em consulta 

médica antes da admissão na unidade hospitalar; 
 

a)Na avaliação pré-anestésica, baseado na condição clínica 

do paciente e procedimento proposto, o médico 

anestesiologista solicitará ou não exames 

complementares e/ou avaliação por especialistas; .....  

   



Avaliação pré-anestésica: 
documentos 

RESOLUÇÃO CFM N° 1.802/2006 D.O.U. – 01/11/06 

- Dispõe sobre a prática do ato anestésico. RESOLVE: 
 

ANEXO I – As seguintes fichas fazem parte obrigatória 

da documentação da anestesia  

1. Ficha de avaliação pré-anestésica, incluindo:  

a) Identificação do anestesiologista  

b) Identificação do paciente 

c) Dados antropométricos ...... 

...............  

i) Consentimento informado específico para a anestesia. 

 



CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931, DE 17/09/2009 – CEM  
 

Capítulo III 

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL  

É vedado ao médico:  

Art. 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta 

ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de 

registro no Conselho Regional de Medicina da sua 

jurisdição, bem como assinar em branco folhas de 

receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros 

documentos médicos.  

  

Avaliação pré-anestésica 



Estado Físico – ASA (2014) 

ASA DEFINIÇÃO EXEMPLO 

I Paciente saudável Não fumante, pequeno usuário de alcool 

II Paciente portador de 
doença sistêmica leve 

Doenças/ situações sem limitações: fumantes, alcoolismo social, 
gestante, IMC entre 30 a 40, DM, HAS controlados, DPOC leve. 

III Portador de doença 
sistêmica severa 

Limitações funcionais substânciais: DM, HAS, DPOC 
pobremente controlados, IMC > 40, Hepatite ativa, etilismo 
crônico, portador de marcapasso, redução moderada da fração de 
ejeção, IR dialítica, RN < 60s, IM/ stents a mais de três meses. 

IV Portador de doença 
sistêmica severa com 
risco constante a vida 

IM/ stents a menos de três meses, doença isquêmica cardíaca ou 
disfunção valvar severa, redução severa da FE, sepse, IRC 
dialítica com irregularidade. 

V Moribundo sem 
expectativa de 
sobrevida sem a 
cirurgia 

Aneurisma torácico/abdominal roto, TCE com exposição de 
massa encefálica, trombose mesentérica, disfunção de múltiplos 
órgãos. 

VI Morte cerebral 
declarada 

Doador de Órgãos. 

Obs: adicionar E – significa cirurgia de emergência. 



Índice Multifatorial de Risco 
Cardíaco (IMR) – Goldman 

Fatores                                                             Pontos (53) 
 

Idade > 70 anos              05 

IAM < 6 meses       10  

Sinais de IC (B3, Turgência jugular)     11 

Estenose Aórtica importante     03 

Ritmo Cardíaco não Sinusal     07 

Mais de 5 Extra-sístoles ventriculares / minuto   07 

Más condições Gerais:      03 

 PaO2 < 60mmHg      PaCO2 > 50mmHg 

 K < 3mEq.L-1       HCO3- < 20mEq.L-1 

 Uréia > 50mg.dl-1     Creatinina > 3mg.dl-1  

             Doença Hepática crônica / Pacientes acamados 

Cirurgia Intraperitoneal, intratorácica e aórtica      03                   

Cirurgia de Emergência      04 
 

Goldman  Lee  et  al.  Multifatorial  Index  of  cardiac  risk  in  noncardiac  surgical procedures. The 

New England Journal of Medicine 297 (16): 845-50, 1977. 



IMR de Goldman: 
pontuação de 0 a 53  

CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE E COMPLICAÇÕES CARDÍACAS 

CLASSE Nenhuma ou pequenas 

complicações (%) 

Complicações com 

risco de vida (%)  

Morte 

I 99 0,7 0,2 

II 93 5,0 2,0 

III 86 11,0 3,0 

IV 22 22,0 56 

CLASSE PONTOS 

I 0  -  5 

II 06  - 12 

III 13 - 25 

IV > 26 



Exames pré-operatórios 

Histórico 

 Décadas de 60-80’ – “bateria” considerada ideal, 

independe da idade, estado físico ou procedimento 
 

 Década de 90’ – preocupação em indicar de 

acordo com a história e exame físico 
 

Obs: EUA – gasto anual – 3 bilhões com exames 

pré-operatórios e destes, 1,8 bilhões = inúteis.  



Exames pré-operatórios 

Finalidade 

Complementar a avaliação clínica 

Otimizar a oportunidade operatória 

Selecionar o tipo de procedimento anestésico 

Reduzir complicações trans e pós-operatórias 
 

Solicitação rotineira em assintomáticos 

Implica custos elevados 

Benefícios duvidosos 

Resultado anormal   risco para o profissional 

Fischer SP et al, in: Miller, RD - Miller’s  Anesthesia, 7th Ed, Philadelphia, Elsevier, 2011; 1001-1150. 



11 

Exames pré-operatórios em 

portadores de doenças 
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CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE 

IDADE

  

EXAMES INDICADOS 

Homens Mulheres 

< 40 Nenhum “Hb/Htc”  Hb/Htc – T. Gravidez 

40 a 60  ECG – Glicemia Hb/Htc – ECG - Glicemia 

> 60 Hb/Htc – ECG – RX 

tórax – Cr - Glicemia 

Hb/Htc – ECG – RX 

tórax      

      – Cr - Glicemia 

Exames pré-operatórios em 
assintomáticos – considerações 



• Quando exames de laboratório são requisitados 

por clínicas de avaliação pré-operatória 

ambulatorial, baseados na história e exame 

clínico, há  dos custos entre 28,6% a 55%. 

 
 

• O mais importante é                                   

examinar o paciente 

Pollard JB. Curr Opin Anaesthesiol 2002;15:257-61.  

Exames pré-operatórios em 
assintomáticos – considerações 



DOENÇAS CARDÍACAS: 

•Hipertensão arterial, Doença Cardíaca Valvar, 

Insuficiência Coronariana, Prolapso Mitral: 
 

– Manter medicação em uso até o dia da operação 
 

– Diuréticos e Digitálicos ~ alterações nos eletrólitos 
 

– Obs: Prolapso mitral – associação com endocardite 

bacteriana (profilaxia)  

Considerações em doenças e 
situações específicas 



MARCAPASSO CARDÍACO: 
 

– A maioria é de demanda (entra em ação quando não há 

estímulo próprio do coração) 
 

– O uso do bisturi elétrico pode ser “confundido” com 

batimento cardíaco pelo aparelho 
 

– Colocar a placa o mais próximo possível do local de 

uso (observar pulso e oximetria) / usar bipolar. 

Considerações em doenças e 
situações específicas 



DOENÇAS PULMONARES: 
 

– Interromper fumo por 48h reduz HbCO e  secreções, 

porém apenas por 8 semanas  complicações 
 

– Hidratação  importantíssima, assim como fisioterapia 
 

– Fármacos  beta-agonistas / antimuscarínicos 

geralmente desencadeiam arritmias, porém são 

necessários e as vezes até corticosteróides.  

Considerações em doenças e 
situações específicas 



DOENÇAS RENAIS: 
 

•Pacientes em diálise (Insuficiência Renal): 
 

– Anemia –  valores de Htc e Hb são bem tolerados 

(transfusões de rotina não são recomendadas)  
 

– Distúrbios eletrolíticos – hipercalemia bastante 

comum e deve ser monitorada “rigorosamente”  
 

– Infecções – hepatite C e HIV 

Considerações em doenças e 
situações específicas 



DOENÇAS ENDÓCRINAS: 
 

•Hipertireoidismo: 
 

– Manter antitireoidianos, iodetos e se necessário  

bloqueadores. 
 

•Hipotireoidismo: 
 

– Manter hormônio tireoidiano e se necessário 

corticosteróides 

Considerações em doenças e 
situações específicas 



DOENÇAS ENDÓCRINAS: 
 

•Diabetes mellitus: 
 

–Incide em ~ 5% da população 
 

–Doença generalizada (cardiovascular, neuropática, 

renal) 
 

–Clorpropamida – diabinese® – duração de ação 50h 

(cuidado com hipoglicemia) 

Considerações em doenças e 
situações específicas 



Tromboembolismo 

NÍVEIS DE RISCO RISCO DE TVP 

Risco Baixo  

< 10% 
Cirurgias menores, Pacientes móveis. 

Risco Moderado  
 

 

10 – 40% 
Cirurgia ginecológica ou urológica aberta, 

pacientes acamados ou com moderado risco de 

TEV, com alto risco de perda sanguínea 

Risco elevado  
 

40 – 80% Artroplastia (joelho/ quadril), fratura quadril, 

trauma maior, injúria espinhal, alto risco de de 

perda sanguínea 

Geerts WH. American College of Chest physicians. Guidelines. Chest, 2008; 133:381S-

435S. 



TVP/ TEP – antiplaquetários 

AINES (AAS®) 
 

 Inibem a COX plaquetária - alterando o equilíbrio;  

TXA2 (agregante) e  PGI2 (antiagregante) 
 

 Equilíbrio restaurado após a substituição plaquetária (7 a 

10 dias) 

 AAS não suspende se for o único AINE usado. 



TIENOPIRIDINAS: 

– Intervalo entre a descontinuação e o bloqueio espinhal: 

• 14 dias – ticlopidina (ticlid®), 

• 5 dias – clopidogrel (plavix®), 7 dias – prasugrel (efient®). 
 

Antagonistas da GPIIb/IIIa (Abciximab, eptifibatide e 

tirofiban):  

• São contraindicados 4 semanas antes da cirurgia. 

• Podem ser administrados no PO, com monitorização 

neurológica. 

TVP/ TEP – antiplaquetários 



 

 

PACIENTES COM “STENTS”: 
 

Adiar cirurgia eletiva para os seguintes períodos:   
 

– Stent não farmacológico – 6 a 12 semanas, 
 

– Stent farmacológico – 12 meses. 
 

Se a cirurgia não puder ser adiada:  

– Utilizar aspirina no perioperatório. 

TVP/ TEP – considerações 



Paciente com alto risco de eventos cardíacos (sem 

“stents” em coronárias): 
 

– Continuar aspirina no perioperatório, 
 

– Descontinuar clopidogrel 5 a 10 dias antes, 
 

– Retornar clopidogrel após 24 horas de PO. 
 

Com baixo risco de eventos cardíacos:  

– Descontinuar antiplaquetário 7 a 10 dias antes, 
 

– Retornar antiplaquetário após 24 horas de PO. 

TVP/ TEP – antiplaquetários 



TVP/ TEP – Warfarin 

 

Pré-operatório: 

– Descontinuar 5 dias antes do procedimento, 

– INR 2 dias antes > 2,5 – considerar Vit. K, 

– Em urgências – Plasma fresco e Vit. K (pouco efetiva) 
 

•Pacientes com alto risco para TVP/TEP:  

– Substituir por HBPM ou HNF, 

– HBPM - última dose 24 horas antes da cirurgia, 

– HNF – última dose 4 h antes da cirurgia 

– Obs: Se baixo risco – apenas suspender Warfarin 



TVP/ TEP – Wafarin 

Pós-operatório: 
 

– Baixo risco – retornar o Warfarin no 1º PO. 
 

•Pacientes com alto risco para TVP/TEP:  
 

– Procedimento menor – retornar com HBPM após 24h, 
 

– Procedimento maior – retornar após 48 - 72h. 
 

– Obs: Sempre avaliar o risco de sangramento para 

considerar o tempo para retorno à HBPM/ HNF. 



TVP/ TEP – considerações 

FITOTERÁPICOS E HEMOSTASIA: 

 

 

 

 

 
 

– Não criam nível de risco; 
 

– Suspensão interessante, porém desnecessária, assim 
como evitar técnicas regionais. 

Indicações ? Normalização da 

Hemostasia 

Alho  PA e LDL/VLDL 7 dias 

Ginkgo  Cognição 36 horas 

Ginseng Anti-stress 24 horas 



Fitoterápicos 

FITOTERÁPICOS E SCV: 

 

 

 

 

 
 

 
• Obs: hipertensão/arritmias** e hipotensão arterial*. 

 

Efeito/ Mecânismo 

de ação 

Término do efeito 

Erva de 

São João* 

 Antidepressivo 

inibe recaptação de 

5-HT, NOR, DOPA   

5 dias 

Ephedra* 

(ma huang)  

Redução do peso 

 estimulante 

simpático 

24 horas 



 

• Heparina simples (Liquemine, Heparin): 
 

– Aguardar 4 – 6 horas para iniciar o procedimento 
 

– Utilizar antagonista (protamina)* alergia 
 

– Heparina  4h  punção  2h  heparina  4h  
retirada do cateter 

 

 

• HBPM (Enoxparina, Nadroparina, Fraxparina): 
 

– Aumenta sangramento (pp. em associações) 
 

– HBPM  12h  punção peridural  2h  HBPM 

Heparinas 



• Antidepressivos IMAO: (Moclobemida – aurorix® 

e Tranilcipromina – parnate®) 
 

– Relacionados a arritmias, crises hipertensivas 

– Associação com vasopressores, “mesmo do anestésico 

local”, podem desencadear crise hipertensiva/ arritmias 

Antidepressivos 



Cirurgias Laparoscópicas 

HIPERCARBIA 

•nas primeiras horas de pós-operatório 
 

 

– por excreção gradativa de CO2 retido nos tampões 

fisiológicos durante o pneumoperitôneo 
 

 

– Efeito residual dos anestésicos – pode comprometer o 

 da ventilação em resposta ao  da PaCO2. 



ANALGESIA: 

•Preemptiva (antecipada) 

– Infiltração local, peridural, fármacos (Cetamina e 

Cetoprofeno) 

– Redução da sensibilização de nociceptores locais ou 

no CPME. 

Manejo da dor pós-operatória 



ANALGESIA: 

•Dor de baixa intensidade – laparoscopias 

– Dipirona – 30 mg/kg IV 6/6 h, ou 

– Acetaminofen – 10 mg/kg VO 6/6, e 

– Cetoprofeno* – 100 mg IV 12/12 h, ou 

– Tenoxican* – 20/40 mg IV 24/24 

– Obs: atenção ~ comprometimento da função renal* 

Manejo da dor pós-operatória 



ANALGESIA: 

•Dor de moderada/alta intensidade 

– Epidural com morfina – 2/3mg antes da cirurgia, ou 

– Morfina – 5 mg IV em 30 min. 6/6h, ou 

– Tramadol – 50 a 100 mg IV em 30 min. 6/6 h, ou 

– Nalbufina – 0,1 a 0,2 mg/kg IV ou SC 6/6 h, ou 

– PCA – controlada pelo paciente. 

Manejo da dor pós-operatória 



 

 

EVENTOS PO MAIS INDESEJÁVEIS 

RAN
K 

EVENTOS  (U$) 

1 VÔMITOS 18,05 ± 1,09 

2 Sensação da sonda traqueal 17,86 ± 1,43 

3 Dor incisional 16,96 ± 1,59 

4 NÁUSEAS 11,82 ± 0,87 

5 Retornar a sentir dor 13,82 ± 1,58 

6 Faqueza  7,99 ± 0,80 

7 Tremores 7,60 ± 0,60 

8 Dor de garganta 3,04 ± 0,26 

9 Sonolencia 2,69 ± 0,25 

U$29,87 

Considerações em situações 
específicas – NVPO 



 

 

80 – Gênero: ♂ (32) – ♀ (48) – idade média (46 anos) 

QUANTO VOCÊ PAGARIA POR UM 

ANTIEMÉTICO QUE  PONV A 

ZERO  

(U$) 

Média 56 (26 – 97) 

Não apresentaram PONV (59 – 74%) 40 (20 – 95) 

Apresentaram PONV (21 – 26%) 73 (44 – 110) 

Com histórico de PONV (9 – 11%) 100 (61 – 200) 

*** 1 paciente que não teve PONV 500 

Considerações em situações 
específicas – NVPO 



Implicações:  
 

Insatisfação  

Retardo na alta hospitalar (readmissão) 

Aumento dos custos 

Eventos adversos 

Dor, Deiscências de sutura, Sangramentos 

Alterações hidroeletrolíticas (desidratação) 

Pneumonia aspirativa 

Aumento da PIC e PIO  

Rotura esofágica 

Considerações em situações 
específicas – NVPO 



NVPO – Fatores de risco / 
incidência 



NVPO – Estratégias 



NVPO – Estratégias 



NVPO – fármacos 




