




 

PROTOCOLO 

CONTROLE GLICÊMICO INTRA-OPERATÓRIO 

 

 
CÓPIA CONTROLADA – REPRODUÇÃO PROIBIDA 

1 - OBJETIVO:  

Padronizar um modelo de controle de glicêmia intra-operatória, baseado em evidências 

 

 

2 - ABRANGÊNCIA:  

Todos os pacientes submetidos a anestesia. 

 

 

3 - GLOSSÁRIO: 

 

ASA –  Classificação de risco do paciente segundo os critérios da American Society of 

Anesthesiology. 

APA – Avaliação Pré-anestésica. 

DM - Diabetes Melitus 

Urgência  - a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial à 
vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. (1) 
 
Emergência - constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em 
risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico 
imediato. (1) 
 
Eletivo- condição que permite agendamento. 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

 

 

4 – INSTRUÇÃO: 

 

Estima-se que, apenas nos EUA, 27 milhões de pacientes são submetidos a procedimentos 

anestésico-cirúrgicos anualmente. Considerando-se que o diabetes está entre as mais 

prevalentes doenças na população em geral e o fato de que pacientes disglicêmicos 

requerem mais procedimentos hospitalares que os normoglicêmicos, como hospitalização 

e intervenções médicas diversas e de terapia intensiva, é possível inferir que a 
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hiperglicemia seja um problema relativamente comum no período intraoperatório, com 

importante e superior morbimortalidade. 

A OMS nas Diretrizes de prevenção de infecção do sítio cirurgico, apresentam a 

recomendação de controle glicêmico no Intra-operatório para pacientes adultos, diabéticos 

ou não. 

A hiperglicemia por estresse, principal diagnóstico diferencial do DM entre internados, é 

caracterizada pela elevação transitória e reversível da glicemia em situações agudas, como 

doenças graves, cirurgia, trauma, choque, e pelo uso de medicamentos e de nutrição 

enteral ou parenteral. Essa condição afeta cerca de 10% dos internados e está associada 

a prognóstico mais grave, com mortalidade de 16%, em comparação a 3% entre os 

diabéticos e a 1,7% entre os não diabéticos. A hiperglicemia decorre da resposta 

hormonal (epinefrina, glucagon, GH e cortisol) e inflamatória (TNF e interleucinas) ao 

estresse, o que eleva a produção hepática de glicose e a resistência à insulina e piora a 

função da célula beta. A administração de corticoides, catecolaminas e glicose agrava esse 

estado. A hiperglicemia causa distúrbios hidroeletrolíticos, disfunção dos neutrófilos e do 

endotélio e aumenta o estresse oxidativo e a inflamação sistêmica 

A magnitude dessas respostas está fortemente associada ao porte do procedimento 

cirúrgico, de modo que cirurgias de pequeno porte induzem respostas menores que as de 

médio e de grande porte, como nas cirurgias cardiovasculares com circulação 

extracorpórea (CEC). 
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Causas e efeitos da hiperglicemia por estresse 

 

 

 
 
 
Orientações para o preparo do paciente: 
 
Todo paciente com indicação de cirurgia eletiva deve ser avaliado quanto à presença de 

DM. Nos diabéticos, deve-se avaliar a presença de complicações (principalmente as 

cardiovasculares), o controle glicêmico e o uso de medicamentos associados ao risco de 

complicações. 

No dia anterior à internação cirúrgica eletiva de diabéticos, recomenda-se manter os 

antidiabéticos orais e injetáveis e a insulina. No entanto, a metformina deve ser suspensa 

48 horas antes do uso de contraste. Nos pacientes em risco de hipoglicemia, pode-se 

considerar a suspensão do uso de sulfonilureia. No dia cirúrgico, recomenda-se suspender 
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os antidiabéticos orais e os injetáveis. A dose basal pode ser mantida ou, nos pacientes 

que recebem doses mais altas, reduzida de 30% a 50% de acordo com a glicemia. 

A hipoglicemia deve ser prevenida com a identificação do risco por parte da equipe 

assistencial e o monitoramento frequente da glicemia, inclusive na recuperação pós-

anestésica. 

 
 
Preparo do paciente com DM 

 
 
 
Orientações para controle glicêmico no intra-operatório: 
 
Glicemia intraoperatória superior a 200 mg/dL está francamente associada à evolução pós-

operatória adversa e deveria ser evitada.  

Alvo de glicemia entre 140-180 mg/dL parece ser razoável e prudente, uma vez que esse 

alvo pode ser alcançado com baixos riscos de ocorrência tanto de hiperglicemia exagerada 

como de hipoglicemia pronunciada.  

Recomendamos o controle intraoperatório da glicemia, que pode ser feito pelo anestesista 

ou pela enfermagem do centro cirúrgico com treinamento prévio. 
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• Insulina Endovenosa: 

 
No caso de pacientes dependentes de insulina ou submetidos a cirurgias de grande porte, 

politrauma, procedimentos infeciosos e instabilidades hemodinâmicas, pode-se utilizar 

insulina intravenosa contínua. 

Solução de Insulina : Soro fisiológico 0,9% 100 ml + Insulina Regular Humana 

100UI em bomba de infusão contínua. 

Taxa de infusão conforme tabela abaixo: 

Glicemia 

(mg/dl) 

Taxa de 

infusão (ml/h) 

181-200 2,0 

201-250 2,5 

251-300 3,5 

301-350 4,5 

>350 5,0 

 

 



 

PROTOCOLO 

CONTROLE GLICÊMICO INTRA-OPERATÓRIO 

 

 
CÓPIA CONTROLADA – REPRODUÇÃO PROIBIDA 
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• Insulina Subcutânea: 
 
Demais cirurgias ou para controle na RPA, a correção da hiperglicemia pode ser feita com 

insulina subcutânea, conforme esquema sugerido abaixo: 

 
JOSLIN DIABETES CENTER and JOSLIN CLINIC GUIDELINE for INPATIENT MANAGEMENT OF SURGICAL and ICU PATIENTS 
with DIABETES (Pre-, Periand Postoperative Care) 12-30-2015 

 

• Correção de Hipoglicemia: 
Em caso de valor inferior a 80mg/dl, deverá ser administrada Glicose 50% na seguinte dose:  
 

Volume de G50% em ml: (100 – glicemia) X 0,04 

 

 

 

5- REFERÊNCIAS: 

1. https://www.segurancadopaciente.com.br/protocolo-diretrizes/diretrizes-globais-da-

oms-para-prevencao-de-infeccao-de-sitio-cirurgico/ 

2. https://www.diabetes.org.br/publico/images/2015/pdf/posicionamentos-acesso-

livre/posicionamento-3.pdf 

3. JOSLIN DIABETES CENTER and JOSLIN CLINIC GUIDELINE for INPATIENT 

MANAGEMENT OF SURGICAL and ICU PATIENTS with DIABETES (Pre-, Periand 

Postoperative Care) 12-30-2015 
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4. Norma prevenção de infecção de sítio cirúrgico BP. 

 

  

6 – ANEXOS 

N/A 

 

 

 

 

7 – RESPONSAVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

 

RESPONSÁVEL ÁREA 

Andrea da Costa Moreira de Oliveira Qualidade AMD 

João Soares de Almeida Jr. Presidente da AMD 

Mara Lucia Pinheiro Oliveira Qualidade AMD 

David Ferez CET AMD 
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1. OBJETIVO:  

 Padronizar as condutas a serem tomadas durante a anestesia para procedimentos 

cirúrgicos de médio e grande porte com maior potencial álgico 

 

2. ABRANGÊNCIA:  

 Todos os anestesiologistas e médicos do grupo de dor da AMD 

 

3. GLOSSÁRIO:  

 NDA 

 

4. APLICABILIDADE:  

 Inclusão: pacientes submetidos a anestesia para procedimentos cirúrgicos de médio e 

grande porte com maior potencial álgico 

 

5. INTRODUÇÃO:  

 O objetivo deste protocolo é padronizar as condutas em analgesia perioperatória dos 

pacientes atendidos pelo grupo de anestesia AMD, tendo como apoio a atuação do seu 

setor de Controle de Dor durante todo o período. 

 Atualmente a melhor evidência para tratamento de dor no perioperatório abrange três 

conceitos-chave, que devem ser considerados em todos os procedimentos cirúrgicos e 

serão utilizados como pilares para o desenvolvimento deste protocolo: 

 

1 – Analgesia multimodal: utilizar mais de um analgésico, com mecanismos de ação 

diferentes entre si, ao invés de utilizar doses altas de um único analgésico1,2. 

 

2 – Analgesia preventiva (preemptiva ou protetiva): a analgesia deve ser iniciada antes 

mesmo da incisão cirúrgica. Para alguns pacientes com dor crônica pode ser interessante 

iniciar a analgesia mesmo nos dias que antecedem o procedimento cirúrgico. Mesmo que 

iniciados analgésicos durante o ato anestésico, estes devem ter sua administração 
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continuada e planejada antes da incisão cirúrgica, durante o ato operatório, durante a 

recuperação pós-anestésica e durante o pós-operatório imediato1-4. 

 

3 – Uso de anestésicos locais sempre que possível: há diversas formas do uso de 

anestésicos locais durante o ato cirúrgico, como bloqueio de neuroeixo (peridural ou 

raquianestesia), bloqueio de nervo periférico, infiltração intra-articular, infiltração de ferida 

operatória. Sempre que possível o uso de anestésicos locais está relacionado a melhor 

analgesia local. Em alguns procedimentos de maior potencial álgico é aconselhável a 

manutenção da analgesia com anestésicos locais nos primeiros dias de pós-operatório 

sob a forma de cateteres peridurais ou perineurais3,4. 

 

 Tais conceitos foram elaborados de acordo com as evidências científicas mais recentes 

e tem por objetivos principais a redução da sensibilização central associada à cronificação 

e refratariedade no controle da dor; além da redução do consumo de opioides, a principal 

classe de fármacos relacionadas a efeitos adversos em pacientes com dor1-4. 

 
Fatores de risco relacionados à dor pós-operatória: 

 Alguns pacientes tem maior chance de se apresentarem com dor no período pós-

operatório, a depender de diversos fatores: 

 

1 – Cirurgias de maior potencial álgico5: 

- Cirurgias de Coluna 

- Cirurgias torácicas ou esternais 

- Cirurgias abdominais e embolizações 

- Cirurgias ortopédicas 

 

2 – Outros fatores de risco para dor pós-operatória6,7: 

- Dor aguda ou crônica pré-operatória 

- Idade mais avançada 

- Transtornos de humor 
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- Expectativa do paciente quanto à dor no pós-operatório 

 

 

6. INSTRUÇÕES:  

 Os protocolos devem ser utilizados como guia para a prescrição de analgésicos no 

período perioperatório. No entanto é importante a avaliação clínica individualizada, 

pesando o risco e o benefício de cada uma das intervenções, bem como contraindicações 

a uma ou mais intervenções em pacientes específicos. 

 

Cirurgias de Coluna 

1 - Analgésicos simples e antiinflamatórios não-esteroidais devem ser sempre cogitados 

para inclusão em analgesia multimodal se possível: 

1A – Dipirona 30 mg/kg (máximo de 2g) EV no início ou final da cirurgia 

1B – Parecoxibe 40mg ou Cetoprofeno 100mg, preferencialmente no início da 

cirurgia 

 

2 – Adjuvantes analgésicos com evidência para redução do consumo de opioides podem 

ser associados à anestesia antes ou após a incisão, a depender das comorbidades de 

cada paciente: 

2A – Cetamina 0,1 – 0,2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua 

na dose de 0,1 – 0,2 mg/kg/hora 

2B – Lidocaína 1 – 2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua na 

dose de 1 – 2 mg/kg/hora 

 

3 – Existe evidência do uso de cateter de peridural para controle de dor pós-operatória em 

pacientes em pós-operatório de cirurgias de coluna. No entanto, a passagem pelo 

anestesiologista no pré-operatório deve envolver antissepsia, além de possível 

interferência no campo cirúrgico. É sugerido portanto: 

3A – Sugerir às equipes de cirurgia de coluna a passagem de cateter de peridural 

sob visão direta, pela própria equipe cirúrgica, ao final da intervenção. Deixar 
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o cateter fechado para acompanhamento do grupo de dor, que fará injeção 

diária de opioide peridural 

3B – Se não for possível a passagem de cateter peridural deve ser sugerido à 

equipe cirúrgica que infiltre localmente a incisão cirúrgica e os orifícios de 

drenos com ropivacaína 0,375% 

 

4 – Para cirurgias de alto potencial álgico no pós-operatório é interessante o uso de 

analgesia controlada pelo paciente (conhecida pela sigla em inglês “PCA”), mesmo que 

realizada analgesia multimodal no intraoperatório. Recomenda-se: 

4A – Retirar o paciente da sala cirúrgica já com bomba de PCA endovenosa de 

morfina ou fentanil (indicações e programação segundo protocolo 

institucional) 

 

Cirurgias Torácicas e Esternais 

1 - Analgésicos simples e antiinflamatórios não-esteroidais devem ser sempre cogitados 

para inclusão em analgesia multimodal se possível: 

1A – Dipirona 30 mg/kg (máximo de 2g) EV no início ou final da cirurgia 

1B – Parecoxibe 40mg ou Cetoprofeno 100mg, preferencialmente no início da 

cirurgia 

 

2 – Adjuvantes analgésicos com evidência para redução do consumo de opioides podem 

ser associados à anestesia antes ou após a incisão, a depender das comorbidades de 

cada paciente: 

2A – Cetamina 0,1 – 0,2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua 

na dose de 0,1 – 0,2 mg/kg/hora 

2B – Lidocaína 1 – 2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua na 

dose de 1 – 2 mg/kg/hora 
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3 – Existe evidência do uso de cateter de peridural para controle de dor pós-operatória em 

pacientes em pós-operatório de cirurgias torácicas, sendo atualmente ainda a melhor 

evidência para analgesia e reabilitação: 

3A – Passagem de cateter de peridural torácico em nível compatível com a incisão 

cirúrgica 

3B – Se não for possível a passagem de cateter peridural, deve ser cogitada a 

realização de um dos seguintes bloqueios, também com possibilidade de 

inserção de cateter periférico: paravertebral, eretor da espinha, intercostal 

3C – Se não for possível o bloqueio anestésico deve ser sugerido à equipe 

cirúrgica que infiltre localmente a incisão cirúrgica e os orifícios de drenos 

com ropivacaína 0,375% 

 

4 – Para cirurgias de alto potencial álgico no pós-operatório é interessante o uso de PCA, 

mesmo que realizada analgesia multimodal no intraoperatório. Recomenda-se: 

4A – Retirar o paciente da sala cirúrgica já com bomba de PCA peridural de 

ropivacaína em cateter de peridural (indicações e programação segundo 

protocolo institucional) 

4B – Se não for possível a prescrição de bomba de PCA peridural por ausência de 

cateter deve ser instalada bomba de PCA endovenosa ou perineural 

(indicações e programação segundo protocolo institucional) 

 

Cirurgias Abdominais 

 Uma das principais preocupações com cirurgias abdominais é o prolongamento do íleo 

adinâmico normalmente presente em tais procedimentos. Para redução de complicações 

se faz necessária deambulação precoce (quando possível) e analgesia adequada, com o 

cuidado adicional de evitar ao máximo doses altas de opioides.  

 As cirurgias de abdome superior tendem a ter maior potencial álgico que as cirurgias de 

abdome inferior. As cirurgias abertas tendem a ter maior potencial álgico que as 

videolaparoscopias ou cirurgias robóticas. Para tanto, recomendamos: 
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1 - Analgésicos simples e antiinflamatórios não-esteroidais devem ser sempre cogitados 

para inclusão em analgesia multimodal se possível: 

1A – Dipirona 30 mg/kg (máximo de 2g) EV no início ou final da cirurgia 

1B – Parecoxibe 40mg ou Cetoprofeno 100mg, preferencialmente no início da 

cirurgia 

 

2 – Adjuvantes analgésicos com evidência para redução do consumo de opioides podem 

ser associados à anestesia antes ou após a incisão, a depender das comorbidades de 

cada paciente: 

2A – Cetamina 0,1 – 0,2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua 

na dose de 0,1 – 0,2 mg/kg/hora 

2B – Lidocaína 1 – 2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua na 

dose de 1 – 2 mg/kg/hora 

 

3 – Existe evidência do uso de cateter de peridural para controle de dor pós-operatória em 

pacientes em pós-operatório de cirurgias abdominais principalmente de abdome superior: 

3A – Passagem de cateter de peridural em nível compatível com a incisão cirúrgica 

(torácico baixo ou lombar) 

3B – Se não for possível a passagem de cateter peridural, deve ser cogitada a 

realização de um dos seguintes bloqueios: eretor da espinha, “TAP block”, 

bloqueio de quadrado lombar, bloqueio de bainha do reto 

3C – Se não for possível o bloqueio anestésico deve ser sugerido à equipe 

cirúrgica que infiltre localmente a incisão cirúrgica e os orifícios de drenos e 

estomias com ropivacaína 0,375% 

 

4 – Para cirurgias de alto potencial álgico no pós-operatório é interessante o uso de PCA, 

mesmo que realizada analgesia multimodal no intraoperatório. Recomenda-se: 

4A – Retirar o paciente da sala cirúrgica já com bomba de PCA peridural de 

ropivacaína em cateter de peridural (indicações e programação segundo 

protocolo institucional) 



 

Protocolo 

PROTOCOLO DE MANEJO DA DOR NO POI 

 

 
CÓPIA CONTROLADA – REPRODUÇÃO PROIBIDA 

4B – Se não for possível a prescrição de bomba de PCA peridural por ausência de 

cateter deve ser instalada bomba de PCA endovenosa ou perineural 

(indicações e programação segundo protocolo institucional) 

 

Embolizações em Radiologia Intervencionista 

 Embolizações de regiões musculares tem alto potencial álgico (por exemplo 

embolizações de mioma). Mesmo as embolizações de órgão sólidos como a hepática tem 

potencial de dor moderada ou intensa no pós-operatório. No entanto em geral a dor é de 

duração limitada a algumas horas, frequentemente necessitando de altas doses de 

analgésicos por menos de 24 horas: 

 

1 - Analgésicos simples e antiinflamatórios não-esteroidais devem ser sempre cogitados 

para inclusão em analgesia multimodal se possível: 

1A – Dipirona 30 mg/kg (máximo de 2g) EV no início ou final da cirurgia 

1B – Parecoxibe 40mg ou Cetoprofeno 100mg, preferencialmente no início da 

cirurgia 

 

2 – Adjuvantes analgésicos com evidência para redução do consumo de opioides podem 

ser associados à anestesia antes ou após a incisão, a depender das comorbidades de 

cada paciente: 

2A – Cetamina 0,1 – 0,2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua 

na dose de 0,1 – 0,2 mg/kg/hora 

2B – Lidocaína 1 – 2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua na 

dose de 1 – 2 mg/kg/hora 

 

3 – Existe evidência do uso de cateter de peridural ou anestesia de neuroeixo para 

controle de dor após procedimentos de embolização. As estratégias possíveis são: 

3A – Anestesia geral ou sedação + Bloqueio isolado de neuroeixo 

Retirar o paciente da sala cirúrgica já com bomba de PCA endovenosa de 
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fentanil ou morfina (indicações e programação segundo protocolo 

institucional) 

3B – Anestesia geral ou sedação + Anestesia peridural com passagem de cateter: 

Retirar o paciente da sala cirúrgica já com bomba de PCA peridural de 

ropivacaína (indicações e programação segundo protocolo institucional) 

3C – Anestesia geral ou sedação isolada: 

Retirar o paciente da sala cirúrgica já com bomba de PCA endovenosa de 

fentanil ou morfina (indicações e programação segundo protocolo 

institucional) 

 

* Na maioria dos casos as bombas de PCA são suspensas pela equipe de Dor já no dia 

seguinte à cirurgia. 

 

Cirurgias ortopédicas de membros inferiores  

 A anestesia para cirurgias ortopédicas de membros inferiores é classicamente um 

bloqueio de neuroeixo ou de nervo periférico, no entanto a presença do bloqueio não 

afasta a necessidade de uso de analgesia multimodal, como no protocolo a seguir: 

 

1 - Analgésicos simples e antiinflamatórios não-esteroidais devem ser sempre cogitados 

para inclusão em analgesia multimodal se possível: 

1A – Dipirona 30 mg/kg (máximo de 2g) EV no início ou final da cirurgia 

1B – Parecoxibe 40mg ou Cetoprofeno 100mg, preferencialmente no início da 

cirurgia 

 

2 – Adjuvantes analgésicos com evidência para redução do consumo de opioides podem 

ser associados à anestesia antes ou após a incisão, a depender das comorbidades de 

cada paciente: 

2A – Cetamina 0,1 – 0,2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua 

na dose de 0,1 – 0,2 mg/kg/hora 
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2B – Lidocaína 1 – 2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua na 

dose de 1 – 2 mg/kg/hora 

 

3 – Existe evidência o bloqueio de neuroeixo ou periférico levam a melhor controle de dor 

pós-operatória em pacientes ortopédicos. O bloqueio de neuroeixo com uso de opioide 

tem analgesia de maior qualidade quando comparado ao bloqueio periférico, porém com 

mais efeitos adversos. Seu risco e benefício devem ser pesados individualmente: 

3A – São preferidas uma das opções a seguir:  

- Anestesia geral ou sedação + Anestesia peridural com opioide, passagem 

de cateter peridural e instalação de bomba de PCA epidural conforme 

protocolo institucional 

- Anestesia geral ou sedação + Bloqueio de nervo periférico com passagem 

de cateter perineural e instalação de PCA perineural conforme protocolo 

institucional 

 3B – Na impossibilidade das opções acima pode ser feito o bloqueio de neuroeixo 

ou periférico simples, com instalação de bomba de PCA endovenosa de morfina 

ou fentanil conforme protocolo institucional 

 

Cirurgias ortopédicas de membros superiores 

 Diferentemente das cirurgias de membro inferior, em geral não é indicado bloqueio de 

neuroeixo para cirurgias ortopédicas do membro superior. Por isso a analgesia é mais 

dependente de bloqueios periféricos e adjuvantes conforme a seguir: 

 

1 - Analgésicos simples e antiinflamatórios não-esteroidais devem ser sempre cogitados 

para inclusão em analgesia multimodal se possível: 

1A – Dipirona 30 mg/kg (máximo de 2g) EV no início ou final da cirurgia 

1B – Parecoxibe 40mg ou Cetoprofeno 100mg, preferencialmente no início da 

cirurgia 
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2 – Adjuvantes analgésicos com evidência para redução do consumo de opioides podem 

ser associados à anestesia antes ou após a incisão, a depender das comorbidades de 

cada paciente: 

2A – Cetamina 0,1 – 0,2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua 

na dose de 0,1 – 0,2 mg/kg/hora 

2B – Lidocaína 1 – 2 mg/kg em bolus de hora em hora ou em infusão contínua na 

dose de 1 – 2 mg/kg/hora 

 

3 – Existe evidência o bloqueio periférico leva a melhor controle de dor pós-operatória em 

pacientes ortopédicos. Seu risco e benefício devem ser pesados individualmente: 

3A – Preferir a anestesia geral ou sedação + Bloqueio periférico.  

- Se possível, deixar cateter em nervo periférico e instalação de PCA 

perineural conforme protocolo institucional 

- Se não for possível o cateter perineural e/ou bloquei periférico, proceder a 

instalação de PCA endovenosa de morfina ou fentanil conforme protocolo 

institucional 

 

7. GERENCIADO:  

 Não se aplica 
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1 - OBJETIVO:  

A broncoaspiração é o principal evento adverso diretamente relacionado a anestesia, 

descrito na literatura internacional. Com prevalência entre 1 : 900 a 10.000 anestesias 

gerais. Dentre os casos de aspiração do conteúdo gástrico, a incidência de casos fatais é 

de 1 : 350.000 procedimentos. 

 

2 - ABRANGÊNCIA:  

Todos os pacientes submetidos a anestesia.  

 

3 - GLOSSÁRIO: 

 

ASA –  Classificação de risco do paciente segundo os critérios da American Society of 

Anesthesiology. 

APA – Avaliação Pré-anestésica. 

Urgência  - a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial à 
vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. (1) 
 
Emergência - constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em 
risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico 
imediato. (1) 
 
Eletivo- condição que permite agendamento. 

 

 

 

4 – INSTRUÇÃO: 

 
A análise dos pacientes com risco para broncoaspiração baseia-se na história clínica 

e tempo de jejum adequado para procedimentos eletivos em pacientes hígidos, o que 
muitas vezes gera confusão na interpretação, expondo ao risco pacientes com 
comorbidades devido à falta de uma ferramenta precisa de avaliação. 

Muitos casos relatados de aspiração do conteúdo gástrico durante anestesia estão 
relacionados à soma de fatores como mitigação do risco durante a avaliação pré-
anestésica associado à técnica anestésica inadequada para estes casos. 
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O principal fator para presença de conteúdo gástrico é a ausência de jejum 
adequado. O Conselho Federal de Medicina, publicou resolução no final de 2017 (CFM 
2174/2017), preconizando tempo mínimo de jejum para os pacientes que serão 
submetidos à procedimento anestésico, de acordo com o tipo de dieta ingerido. 

 
Tipo de dieta Tempo de jejum 
Líquidos claros sem resíduos 2h 
Leite materno 4h 
Leite não humano ou fórmulas 6h 
Refeições leves 6h 
Dieta geral 8h 
 

Na literatura existem critérios sugestivos de retardo do conteúdo gástrico, o que 
aumenta o risco de regurgitação e, consequente, aspiração quando são diminuídos ou 
abolidos os reflexos protetores das vias aéreas, como em casos de sedações moderadas e 
profundas, assim como nas anestesias gerais. 

 
Critérios de risco para retardo do esvaziamento gástrico: 

• Abdome agudo 
• Distensão abdominal 
• Hemorragia digestiva alta 
• Estenose esofágica, megaesôfago, acalasia 
• Neoplasia esofagogástrica 
• Pacientes vítimas de trauma 
• Oclusão ou semi-oclusão intestinal 
• Íleo paralítico 
• História prévia de gastroparesia 
• Diabetes Mellitus com neuropatia periférica ou história de gastroparesia 
• Doença renal crônica ou uremia 
• Gestante em trabalho de parto 
• Hipertensão intracraniana ou TCE 
• História de AVC agudo ou crônico com disfagia 
• História de regurgitação e síndrome dispéptica recorrente 
• Uso recente/agudo de álcool 
• Uso de opioides 
• Hipotireoidismo sintomático 
• Doença de Parkinson 
• Pós-operatório de cirurgia torácica ou abdominal com vagotomia intencional ou 

acidental. 
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 De acordo com a presença destes riscos definiu-se um fluxograma para auxílio à 
tomada de decisão referente ao tipo de anestesia e técnica menos arriscada, com o intuito 
de diminuir a chance de regurgitação e consequente aspiração do conteúdo gástrico. 
 
FLUXO 

 
 Associado à técnica anestésica, recomenda-se terapia farmacológica com o intuito de 
acelerar o esvaziamento gástrico, assim como diminuir o volume de produção de suco 
gástrico com ph mais baixo. 
 
 
Medidas farmacológicas: 

1. Ranitidina 50mg IV ou esomeprazol 40 mg IV 
2. Ondansetrona 4 mg IV ou bromoprida 10 mg IV ou metoclopramida 10 mg IV 
3. Eritromicina 3mg/kg + 100ml SF0,9% IV 

 
 
Em caso de aspiração ou suspeita: 

1. Internação. 
2. Radiografia de tórax 
3. IOT de acordo com quadro ventilatório 
4. Broncoscopia se aspiração de conteúdo sólido 
5. Antibioticoprofilaxia de acordo com as orientações da SCIH BP, conforme tabela 

baixo: 
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O que não fazer: 

1. Lavagem pulmonar com solução salina (exceto se realizado broncoscopia) ou 
bicarbonatada; 

2. Antibioticoprofilaxia sem critérios bem definidos; 
3. Corticóides 

 

 

 

 

5- REFERÊNCIAS: 

 

1- Manual de Antibioticoterapia BP. 

 

6 - ANEXOS 

N/A 
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