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Epidemiologia e desfecho de pacientes 
cirúrgicos não cardíacos em unidades 
de terapia intensiva no Brasil

Epidemiology and outcomes of non-cardiac surgical 
patients in Brazilian intensive care units

INTRODUÇÃO 

Pacientes de alto risco dispendem uma soma significativa dos recursos de 
saúde. Por causa dos assombrosos avanços médicos e do maior envelhecimento 
da população, a proporção de pacientes em risco de morte apos cirurgia está 
aumentando ao longo do tempo. Foram feitas várias tentativas para detectar 
os pacientes em risco e reduzir a morbimortalidade pós-operatória através da 
melhora do atendimento perioperatório.(1-6) 

Somente alguns pacientes submetidos a cirurgias de grande porte estão sob 
risco maior de complicações graves no pós-operatório e de taxas altas de mor-
talidade.  Um grande estudo observacional na Grã Bretanha com mais de qua-
tro milhões de pacientes cirúrgicos mostrou que esta população de alto risco 
respondeu por apenas 12,5% dos procedimentos cirúrgicos, mas também, por 
mais de 80% dos óbitos.(7) Apesar da alta taxa de mortalidade, menos de 15% 
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RESUMO  

Objetivo: Devido aos avanços da 
medicina e ao envelhecimento da popu-
lação, a proporção de pacientes em risco 
de morte após cirurgias está aumentan-
do. Nosso objetivo foi avaliar o desfecho 
e a epidemiologia de cirurgias não cardí-
acas em pacientes admitidos em unidade 
de terapia intensiva.   

Métodos: Estudo prospectivo, obser-
vacional, de coorte, realizado em 21 uni-
dades de terapia intensiva. Um total de 
885 pacientes adultos, cirúrgicos, conse-
cutivamente admitidos em unidades de 
terapia intensiva no período de abril a 
junho de 2006 foi avaliado e destes, 587 
foram incluídos. Os critérios de exclu-
são foram; trauma, cirurgias cardíacas, 
neurológicas, ginecológicas, obstétricas e 
paliativas. Os principais desfechos foram 
complicações pós-cirúrgicas e mortalida-
de na unidade de terapia intensiva e 90 
dias após a cirurgia.   

Resultados: Cirurgias de grande 
porte e de urgência foram realizadas em 
66,4% e 31,7%, dos pacientes, respecti-
vamente. A taxa de mortalidade na uni-
dade de terapia intensiva foi de 15%, e 
38% dos pacientes tiveram complicações 
no pós-operatório. A complicação mais 
comum foi infecção ou sepse (24,7%). 
Isquemia miocárdica foi diagnosticada 
em apenas 1,9%.  Um total de 94 % dos 
pacientes que morreram após a cirurgia 
tinha co-morbidades associadas (3,4 ± 
2,2). A principal causa de óbito foi dis-
função de múltiplos órgãos (53%).  

Conclusão: Sepse é a causa predomi-
nante de morbidade em pacientes subme-
tidos a cirurgias não cardíacas. A grande 
maioria dos óbitos no pós-operatório ocor-
reu por disfunção de múltiplos órgãos. 

Descritores: Complicações pós-
operatórias; Sepse; Trato gastrintestinal/
fisiopatologia; Insuficiência de múltiplos 
órgãos
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destes pacientes foram internados em unidade de terapia 
intensiva (UTI). 

Estudos de morbidade e mortalidade no pós-opera-
tório em pacientes cirúrgicos não cardíacos são raros em 
unidades de terapia intensivas brasileiras (UTI). Um estu-
do multicêntrico feito com pacientes eletivos relatou taxas 
de mortalidade e complicações perioperatórias de 3,4% e 
9,1% respectivamente.(8)  Todavia, neste estudo a maioria 
dos pacientes foi classificada com de baixo risco e não in-
ternados em UTI. Em um estudo de coorte, retrospectivo 
de 403 pacientes acima de 55 anos de idade, submetidos, 
sobretudo a cirurgias eletivas, a taxa de mortalidade foi de 
8,2% e a taxa de complicações foi de 15,8%.(9) Em outro 
estudo feito com pacientes com câncer, a taxa global de 
mortalidade em UTI foi de 20,3%.(10) Como esperado, a 
taxa de mortalidade foi significantemente mais alta para 
pacientes de cirurgias de emergência (49,35), do que para 
aqueles com cirurgias marcadas (5.7%).

No Reino Unido (RU), a grande maioria dos óbitos no 
pós-operatório ocorreu em pacientes idosos com diversos 
quadros clínicos co-existentes submetidos a cirurgias de 
grande porte.(7) Para um mesmo grau de risco, as taxas de 
mortalidade de pacientes na UTI são significativamente 
mais altas no RU dos que nos Estados Unidos (EUA). Sob 
o mesmo risco calculado pelo escore Physiological and 
Operative Severity for the Enumeration of Mortality and 
Morbidity (POSSUM), a taxa de mortalidade para pacien-
tes cirúrgicos e quase cinco vezes mais alta nos RU do que 
nos EUA.(11) Assim, há 0,6 leitos por 10.000 habitantes no 
RU em comparação com 4,4 por 10.000 habitantes nos 
EUA. Sabe-se que no Brasil, em relação às necessidades 
da população, o Sistema Nacional de Saúde (SUS) aloca 
uma proporção muito baixa de leitos à terapia intensiva. 
Ademais, os recursos destinados ao atendimento da saúde 
pública são reconhecidamente insuficientes.

A nossa hipótese é que à semelhança do RU, os pacien-
tes de cirurgias não cardíacas em UTI brasileiras têm alto 
risco de complicações e morte. O principal objetivo de 
nosso estudo foi descrever a epidemiologia, o desfecho e 
o padrão das complicações no pós-operatório de pacientes 
cirúrgicos não cardíacos admitidos em UTI brasileiras.

MÉTODOS 

A junta de revisão institucional dispensou a exigência 
por consentimento informado. O SCORIS foi um estu-
do multicêntrico, prospectivo, observacional de coorte, 
desenvolvido de 1º de abril até 31 de junho, 2006, em 
21 UTI brasileiras de 18 instituições (oito de hospitais 
públicas e dez de privados). O estudo foi desenhado para 

descrever a epidemiologia e os desfechos clínicos, para ava-
liar preditores independentes de desfechos e desenvolver 
nosso próprio modelo de predizer o resultado de pacientes 
cirúrgicos não cardíacos em UTI brasileiras. Devido ao 
porte do banco de dados criado, os dados aqui apresenta-
dos serão somente os da primeira parte desta análise. Foi 
avaliado um total de 885 pacientes adultos submetidos à 
cirurgia eletiva ou de emergência e internados em UTI 
após a operação. Destes, 587 foram incluídos. Os critérios 
de exclusão foram: trauma, cirurgias cardíacas, neurológi-
cas, ginecológicas, obstétricas e paliativas.

Os dados coletados foram: idade, gênero, tabagismo 
(ativo no ano passado), alcoolismo, estado nutricional, 
diabetes, função renal, doença pulmonar crônica obs-
trutiva e presença de doença tumoral. A cardiopatia foi 
considerada em presença de cardiomegalia moderada ou 
grave, turgescência das veias jugulares e uso de digital, 
diuréticos, drogas antianginosas e anti-hipertensivas.(3) A 
incapacidade de subir dois lances de escada é uma ava-
liação subjetiva, definida como sendo um paciente com 
baixa capacidade funcional 2. As anormalidades ao  ele-
trocardiograma (ECG) incluíram, ritmos não sinusais,  
extrasístole ventricular freqüente (acima de 5/mi ), ondas 
Q, ou anomalias do segmento ST-T.(3)  Para diagnóstico 
de angina  foi usado o sistema de classificação da  Cana-
dian Cardiovascular Society (CCS)(2) . Para diagnóstico de 
infarto agudo do miocárdio (IAM) foram consideradas a 
presença de alterações típicas ao ECG junto com enzimas 
cardíacas elevadas e/ou anormalidades no movimento seg-
mentar de parede ao ecocardiograma.  Parada cardíaca foi 
definida como presença de um ritmo cardíaco caótico ou 
ausência de ritmo cardíaco, demandando o início de qual-
quer intervenção de suporte à vida básico ou avançado.  
Outros preditores clínicos de maior risco cardiovascular 
perioperatório foram definidos de acordo com as diretrizes 
do American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion (ACC/AHA).(2) Todos os dados foram registrados em 
um arquivo eletrônico de relatos de caso (AERC)  (Co-
municare) e as variáveis foram cuidadosamente verificados 
por dois autores.

Foram consideradas cirurgias de grande porte os se-
guintes procedimentos: laparatomia, enterectomia, co-
lecistectomia com coledocostomia, vascular, amputação 
maior, qualquer procedimento aórtico, ressecção abdo-
minoperitoneal do reto, pancreatectomia, esofagectomia 
e hepatectomia.(3) Foram realizados os escores POSSUM, 
Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APA-
CHE II), Multiple Organ Dysfunction System (MODS), 
e Sequential Organ Failure Assessment (SOFA).(3,12-14) No 
calculo destes escores os valores mais anormais foram cole-
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tados para sinais vitais e avaliações laboratoriais.
 Uma lista das complicações no pós-operatório ocor-

ridas durante a internação foi prospectivamente avaliada 
(Tabela 1).(15,16) Todos os pacientes foram monitorados até 
alta hospitalar ou óbito.

Análise estatística
As variáveis contínuas são apresentadas como média 

± desvio padrão (DP) e/ou mediana e foram comparadas 
usando o teste t de Student ou o teste-U de Mann-Whit-
ney. As variáveis categóricas foram relatadas como núme-
ros absolutos (freqüência, porcentagens). As taxas de mor-
bimortalidade foram avaliadas com o risco relativo (RR) ( 
intervalo de confiança IC 95%). Consideramos p < 0.05 
como estatisticamente significante. 

RESUlTADOS 

Foram avaliados 885 pacientes. A coorte final compre-
endia 587 pacientes. Destes, 298 foram excluídos (127 
tinham sido submetidos a neurocirurgias, 51 a cirurgias 
cardíacas, 35 a cirurgias paliativas, 6 a cirurgias ginecoló-
gicas, 32 trauma; 34 não tiveram seguimento; 8 tinham 
menos do que 18 anos de idade e 5 sem indicação para 
internação em UTI). 

Características demográficas e clinicas, tipo de cirurgia 
dos 587 pacientes do estudo estão relacionados na tabela 
2. As cirurgias de grande porte e de urgência foram rea-
lizadas em 66,4% e 31,7% respectivamente, A mediana 
de idade foi 65 anos. No primeiro dia de permanência na 
UTI, 159 (27%) pacientes necessitaram ventilação mecâ-
nica e 82 (14%) receberam agentes vasoativos. A freqüên-
cia das condições pré-existentes é mostrada na tabela 3. 
A condição pré-existente mais freqüente foi hipertensão 
arterial, observada em quase 60%. Foi encontrada uma 
freqüência alta de cardiopatias em 35%. Diabetes teve 
uma prevalência alta (20%). O número médio de condi-
ções pré-existentes foi de 1,9±1,8.

Nosso conjunto de pacientes tinha uma taxa geral de 
complicações graves de 38,3% e uma taxa de mortalidade 
hospitalar aos 90 dias de 20,3%. A prevalência de com-
plicações no pós-operatório está na tabela 3. Houve uma 
mediana de 2 complicações por paciente (2,9±1,9). As 
complicações mais comuns foram complicações infeccio-
sas ou sépticas (24,7%), falha na extubação (10%) e dis-
função gastrointestinal (DGI) (8%). Falha na extubação 
tinha um concomitante risco maior de morte. A taxa de 
mortalidade era quase cinco vezes mais alta para pacientes 
com falha de extubação (67,8% vs 15,1%; RR 4,4% IC 
95%3,42 – 5,86, p<0.05).  As taxas de infecção nosoco-

Tabela 1 – Definições e freqüência de complicações pós-operatórias
Complicações Definição Frequência
Sepse/sepse grave/choque séptico ACCP/SCCM15 135 (22,9)
Falha de extubação Falha de extubação nas 1as 24 horas após cirurgia ou necessidade de reintubação 

em 72 horas após extubação
 59 (10,0)

Disfunção gastrointestinal Intolerância à alimentação 5 dias após a cirurgia ou necessidade de nutrição 
parenteral

 47 (8,0)

Evento cardíaco adverso Parada cardíaca inesperada ou infarto agudo do miocárdio  34 (5,6)
Sangramento grave  Transfusão de mais de 1 unidade de hemácias ou foi necessária re-operação  32 (5,5)
Insuficiência cardíaca Sinais os sintomas clássicos ou piora em relação à condição pré-operatória  32 (5,5)
Edema pulmonary Sinais radiológicos de hipertensão vascular e sinais clínicos de congestão  27 (4,6)
Vazamento de fistula ou 
anastomose

Comunicação anormal entre superfícies epiteliais ou ruptura da anastomose 
demandando re-intervenção

 30 (5,1)

Infecção do local cirúrgico Definições CCD16  30 (5,1)
Choque Hipotensão refratária apesar da ressuscitarão liquida necessidade de agentes 

vasoativos
 24 (4,0)

Pneumonia nosocomial Definições CCD16  10 (1,7)
 Infecção do trato urinário Definições CCD16  10 (1,7)
Tromboembolismo venoso ou 
embolia pulmonar

Confirmado por TC  espiral ou  cintilografia de perfusão ou autópsia   7 (1,2)

Infecção do fluxo sanguíneo Definições CCD16   6 (1,0)
Acidente vascular cerebral Confirmado por TC   6 (1,0)

ACCP/SCCM – American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine; CCD – Centros para Controle de Doenças; TC – tomo-
grafia computorizada. Resultados expressos em N(%)
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mial por localização foram pneumonias 10%, abdominal 
5,6%, infecção do local da cirurgia 5,1%, infecção do tra-
to urinário 1,7% e infecção do fluxo sanguíneo relaciona-
da ao cateter 1,0%.

Complicações infecciosas ocorreram em 24,7% dos 
pacientes. Destes 22,9% tiveram sepse (5,3%, sepse, 
3,0% sepse grave e, 14,6% choque séptico). Avaliamos os 
padrões temporais da ocorrência de sepse em intervalos 
específicos de tempo, 1 a 3 dias, 4 a 7 dias e 8 até alta ou 
óbito (32%, 22,5% e 45,5% respectivamente) (Figura 1). 
As maiores incidências foram de 1 a 3 dias ou mais do que 
8 dias, após a operação; O risco de pneumonia era mais 
alto após 8 dais (4,6%) em comparação a 1 a 4 dias e 4 a 8 
dais (2,6% para os dois períodos) (Figura 1).

Outras complicações freqüentes foram insuficiências 
cardíaca congestiva em 5,5% dos pacientes, sangramento 
grave em 5,5% e edema pulmonar em 4,6%. Isquemia do 
miocárdio foi somente diagnosticada em 1,9%.

A taxa de mortalidade foi de 15%. As taxas globais 
de mortalidade hospitalar foram de 16,7% até 30 dias. 
19,7% até 60 dias e 20,3% até 90 dias após a cirurgia 

Tabela 3 – Condições pré-existentes 
Quadros iniciais Resultados
Hipertensão arterial 349 (59)
Cardiopatia 208 (35)
Câncer 188 (32)
Diabetes 120 (21)
Tabagismo (ativo no ano passado) 118 (20)
Capacidade funcional baixa 112 (19)
Anomalias ao ECG  108 (18)
DPOC   87 (15)
Subnutrição   86 (11)
IAM anterior    52 (8,9)
Alcolismo    39 (6,6)
Instabilidade hemodinâmica antes da cirurgia    39 (6,6)
AVC anterior    37 (6,3)
Insuficiência hepática    32 (5,4)
Insuficiência cardíaca (compensada)    30 (4,9)
Angina    19 (3,2)
Insuficiência cardíaca (descompensada)    14 (2,4)
Valvulopatia grave    13 (2,2)
Insuficiência renal crônica (necessidade de TRR)    11 (1,9)

ECG – eletrocardiograma; DPOC – doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca; IAM – infarto agudo do miocárdio; AVC- Acidente vascular cerebral; 
TRR - terapia de reposição renal. Resultados expressos como N (%)

Tabela 2 – Características demográficas e gerais dos pacientes 
Variavel Resultados
Idade (anos) 62,4 ± 17 (65)
Gênero (masculino) 322 (55)
MODS escore 3,7 ± 3,1 (3)
SOFA escore 5,0 ± 3,9 (4) 
APACHE II escore 14,4 ± 6,4 (14)
POSSUM escore 36,0 ± 10,6 (34)
Tempo de permanência hospitalar (dias) 16,9 ± 20,3 (10)
Tempo permanência em UTI (dias) 6,1 ±12,0 (2)
Tempo de permanência hospitalar antes da cirurgia (dias) 5,3 ± 10,1 (1)
Ventilação mecânica invasiva 150 (25,5)
Ventilação mecânica não-invasiva 9 (1,5)
Agentes vasoativos 82 (14)
Cirurgia eletiva 401(68,3)
Cirurgia de urgência 186 (31,7)
Cirurgia de grande porte 390 (66,4)
Cirurgia gastrointestinal 259 (44,1)
Cirurgia vascular 135 (22,9)
Laparatomia exploratória 44 (7,4)
Cirurgia ortopedica 39 (6,6)
Cirurgia urológica 31 (5,3)
Cabeça e pescoço 17 (2,9)
Cirurgia do fígado 9 (1,5)
Cirurgia pulmonar 6 (1,0)
Amputação de membros 6 (1,0)

MODS – Multiple Organ Dysfunction Syndrome; SOFA – Sequential Organ Failure Assessment; APACHE – Acute Physiologic Chronic Health Evalua-
tion; POSSUM - Physiological and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity Organ; UTI- unidade de terapia intensiva; 
Valores são apresentados como média/DP (mediana) ou N(%)



380 Lobo SM, Rezende E, Knibel MF, 
Silva NB, Páramo JAM, Nácul F et al

Rev Bras Ter Intensiva. 2008; 20(4): 376-384

(Figura 2). Um total de 94% dos pacientes que foram a 
óbito após a cirurgia apresentava um número significativo 
de co-morbidades no momento da cirurgia (3,4 ± 2,2). 

No caso de pacientes que morreram, 66% foram subme-
tidos a cirurgias de urgência; 70% tinham mais de 60 anos 
de idade e, 46% tinham acima de 70 anos de idade (Figura 
3). Um total de 34% dos pacientes tinha uma capacidade 
funcional baixa, 30% tinham diabetes, 25% tinham instabi-
lidade hemodinâmica pré-operatória e 21’% estavam subnu-
tridos. Um total de 69,3% dos pacientes teve choque séptico, 
29,5% tiveram pneumonia, 23,8% tiveram DGI, 19,3% 
tinham sangramento grave e 18% tiveram edema pulmonar. 
As principais causas de morte na UTI foram disfunção de 
múltiplos órgãos (DMOS) em 64% dos pacientes; morte sú-
bita em 14,9% e choque refratário em 6,8%.  A distribuição 
das taxas de mortalidade hospitalar, segundo o número de 
condições pré-existentes em pacientes submetidos ou não a 
cirurgias de grande porte está na tabela 4. As taxas de mortali-
dade foram três vezes mais altas para cirurgias de grande porte 
do que para cirurgias moderadas em pacientes com duas ou 
menos condições pré-existente (p<0,05).

As taxas de mortalidade aumentaram em todos os gru-
pos (cirurgias moderadas ou de grande porte, cirurgia ele-
tiva ou urgente) de acordo com o numero de condições 
associadas. Pacientes submetidos a cirurgias de urgência 
tinham um risco de morte significativamente mais alto 
(risco relativo de 3,32 para pacientes sem condições pré-
existentes, 5,38 para pacientes com uma ou mais condi-
ções e 2,5 para aqueles com três ou mais condições, p<0,05 
para todos). Além disso, pacientes submetidos a cirurgias 
de grande porte tinham um risco muito maior. Um total 
de 123 pacientes teve cirurgias urgentes de grande porte.  
A taxa global de mortalidade para estes pacientes foi de 
54% para aqueles sem condições pré-existentes, 43,8 % e 
55,1% para aqueles com uma ou mais condições (RR 1,26 
IC 95% 0,70-2,25). Peritonite foi encontrada em 51 % 
dos casos de cirurgias urgentes de grande porte.

Figura 1 – Padrão temporal da ocorrência de sepse e pneu-
monia nosocomial em intervalos específicos de tempo. 

UTI – unidade de terapia intensiva
Figura 2 - Mortalidade na unidade de terapia intensiva e 
hospitalar. 

Figura 3 – Características dos pacientes que morreram após 
a cirurgia.

Tabela 4 – Distribuição das taxas de mortalidade hospitalar segundo o número de condições pré-existentes em pacientes 
submetidos ou não a cirurgias de grande porte ou de urgência/emergência

N de condições pré-existentes Não Sim RR IC  95%
Cirurgias de grande porte 

0 4 (5,4%) 13 (16,2%) 3,01 1,02-8,81
1-2 7 (8,5%) 47 (24,9%) 2,91 1,37-6,17
≥3 7 (19,4%) 43 (34,0%) 1,76 0,86-3,56

Cirurgia de urgência/emergência
0 8 (6,9%) 9 (23,0%) 3,32 1,37-8,00

1-2 16 (8,5%) 38 (45,7%) 5,38 3,18-9,08
≥3 19 (19,4%) 31 (48,4%) 2,50 1,55-4,02

N – número; RR – risco relativo; IC - intervalo de confiança

aos 30 dias:

16,7%

aos 60 dias:

19,7%

aos 90 dias:

20,3%

UTI
Taxa de 

Mortalidade:
15%

Taxa de 
Mortalidade
hospitalar
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DISCUSSÃO

Complicações no pós-operatório são uma fonte impor-
tante de morbidade e mortalidade para pacientes subme-
tidos à cirurgia não cardíaca.(17) Nosso estudo encontrou 
uma alta incidência de complicações nesta população 
(38,3%). A complicação mais freqüente foi sepse afetando 
23% da população global e 73% dos que foram a óbito. 
A grande maioria dos óbitos após cirurgia não cardíaca foi 
devida a DMOS.

Encontramos uma incidência de 24,7% de infecção 
onde 23% dos pacientes desenvolveram sepse. Esta taxa 
é um pouco mais alta do que aquela observada em um 
estudo europeu incluindo mais de 4.500 pacientes com 
uma prevalência de infecção UTI - adquirida de 20,6%.
(18) Sepse é o maior problema de saúde pública das UTI 
brasileiras e as taxas de mortalidade variam de 47% a  
52%.(19-22). Uma taxa ainda mais alta de 28% dos pacientes 
apresentando complicações sépticas, mas com um padrão 
de distribuição temporal semelhante foi relatado após ope-
rações intraabdominais.(23) 

Falha de extubação foi a segunda complicação mais co-
mum (10%). Em nosso estudo, a taxa de mortalidade foi 
quase 5 vezes mais alta para pacientes com falha de extuba-
ção. Taxas acima de 12% de falha de extubação foram re-
latadas em populações semelhantes com pacientes de alto 
risco; e frequentemente resultam em 12 dias adicionais de 
ventilação mecânica e em mortalidade mais alta.(24). Com-
parativamente, taxas mais baixas de falha da extubação, 
4,7% e 1,8% respectivamente, foram observadas após, re-
vascularização do miocárdio ou em um grupo heterogêneo 
de pacientes internados em uma UTI ou em uma unidade 
de alta dependência de um hospital terciário.(25,26)

A terceira complicação pós-operatória mais freqüen-
te (8%) foi DGI. Assim, em uma análise retrospectiva 
de 2.580 pacientes adultos internados na UTI, DGI foi 
identificada em 9,7% de todos os pacientes.(27) Em outro 
grupo de cirurgias eletivas de risco moderado nas quais 
ocorreram complicações pós-operatórias em 27% dos pa-
cientes, 51% das complicações estavam relacionadas com 
o trato gastrintestinal.(28) Por outro lado, complicações 
gastrintestinais ocorreram em apenas 2,5% dos pacientes 
submetidos a cirurgias cardíacas.(29) Disfunção gastrintes-
tinal representa um problema clínico relevante, seguido 
por uma mortalidade maior, permanência mais longa na 
UTI e ventilação mecânica. Todavia, a falta de consenso 
na definição de DGI é um dos mais importantes fatores 
limitantes da pesquisa nesta área.

Foi anteriormente sugerido que as complicações cardí-
acas são tipo mais importante de morbidade após cirurgia 

não cardíaca.(30) Em nosso estudo a morbidade cardíaca 
era menos comum do que as complicações infecciosas. 
Eventos cardíacos adversos (ECA), definidos como pa-
rada cardíaca inesperada ou infarto agudo do miocárdio 
ocorreram em 5,6% dos pacientes. Destes 68% foram a 
óbito. Apenas 11 pacientes (1,9%) tinham IM documen-
tado. Em outro estudo, IM foi diagnosticado em 4% dos 
pacientes com um protocolo de monitoração muito rígido 
23. Em uma coorte de 183.069 pacientes de cirurgias não-
cardíacas, ECA ocorreu em 1,3% dos pacientes e entre 
estes 59,4% morreram.(31) Cabe ressaltar, que este estudo 
excluiu a maioria dos fatores de risco cardíaco-específicos 
como angina e IM recentes, como preditores independen-
tes de ECA. Pacientes que foram submetidos a cirurgia 
vascular de emergência estão particularmente em risco de 
ECA, porém isto parece ter sido convertido em mortali-
dade tardia por DMOS.(32) Insuficiência cardíaca também 
foi uma complicação freqüente após cirurgias de grande 
porte e sua freqüência (5,5%) concorda com relatos an-
teriores.(33,34) Pacientes idosos com insuficiência cardíaca 
crônica submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande 
porte tiveram risco de mortalidade operativa e re-interna-
ção hospitalar substancialmente mais alto do que outros 
pacientes, inclusive aqueles com doença coronária, inter-
nados para o mesmo procedimento.(35,36) 

Em nossa casuística a incidência de edema pulmonar 
(EP) foi de 4,4%. EP pode ter muitas causas em pacientes 
de UTI.  Provavelmente, sobrecarga hídrica é a principal. 
Estudos recentes sugerem que as atuais estratégias de repo-
sição volêmica podem, resultar em administração excessi-
va de líquidos. Segundo um estudo comparando regimes 
intravenosos de líquidos no período perioperatório de 
cirurgias gastrintestinais eletivas de grande porte, foi en-
contrada uma incidência semelhante de 5,5% de pacientes 
apresentando edema pulmonar no grupo convencional.(37) 

Nenhum caso foi observado em pacientes com regimes 
controlados visando manter o peso corporal pré-operató-
rio. Contudo há uma proporção grande de pacientes gra-
vemente enfermos com disfunção diastólica e propensão 
a desenvolvimento repentino de congestão pulmonar (EP 
súbito).(38) Edema pulmonar não cardiogênico também 
pode ser causado por lesão aguda do pulmão secundária a 
sepse ou Lesão Pulmonar Aguda Pós-Transfusão (LPAPT) 
uma complicação grave e sub-diagnosticada da transfusão 
de sangue.

A taxa de mortalidade da UTI foi de 15%. Taxas gerais 
de mortalidade foram 15%, 19,7% e 20,3% , 30, 60 e 
90 dias após internação hospitalar. Um quarto dos óbitos 
ocorreu após alta da UTI e 15% das mortes após o trigési-
mo dia.  A grande maioria dos óbitos após cirurgia era de-
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vida a DMOS (53,4%). Uma auditoria nacional de 1029 
pacientes de UTI nas Irlanda encontrou uma taxa de mor-
talidade em UTI de 17,6%.(39) É interessante que em uma 
UTI italiana, a taxa de mortalidade de pacientes interna-
dos após cirurgia eletiva foi muito mais baixa (2,4%), mas 
a taxa de complicações era muito semelhante (36%), à da 
população mista de cirurgias eletivas e urgentes incluída 
em nossa coorte.(40) Contudo,  a comparação é difícil por 
falta de identificações  para as complicações relatadas neste 
estudo. Em um estudo prospectivo feito numa UTI pós-
operatório de um Hospital Universitário alemão, a taxa de 
mortalidade foi de 9%(41). Em outro estudo multicêntrico 
alemão as causas mais freqüentes de morte perioperatória 
foram insuficiência miocárdica (33.7%) e disfunção de 
múltiplos órgãos(19,2%).(42) 

Grande trauma cirúrgico aumenta  a demanda de oxi-
gênio de uma média de 110 ml min–1 m–2 em repouso para 
uma média de 170 ml min–1 m–2 no período pós-operató-
rio.(43). O aumento na demanda de oxigênio normalmen-
te é acompanhado por aumento do debito cardíaco e da 
extração tecidual de oxigênio. Muitas vezes, os pacientes 
de alto risco são incapazes de espontaneamente elevar seu 
débito cardíaco para acompanhar a demanda. Assim, têm 
maior probabilidade de desenvolver débito de oxigênio e 
como conseqüência DMOS.  Em conformidade com este 
cenário, um total de 94% dos pacientes que foram a óbito 
após a cirurgia tiveram co-morbidades medicas significati-
vas (mediana 3), sobretudo patologia cardiovascular e dois 
- terços foram submetidos a cirurgias de urgência, 34% 
tinham capacidade funcional baixa, 70% tinham mais de 
60 anos de idade e 46% mais do que 70 anos de idade (Fi-
gura 1). Estes resultados fora semelhantes aos dos achados 
anteriores reportados no RU pela National Confidential 
Enquiry into Perioperative Deaths (NCEPOD).(44)

Algumas limitações de nosso estudo são o número rela-
tivamente pequeno de pacientes e de UTIs. Porém, apesar 
das proporções continentais de nosso país todas as regiões 
foram representadas. Não foi exigida a investigação das 
complicações por indivíduos independentes em cada um 
dos centros do estudo.   Assim, é possível que o número de 
complicações tenha sido subestimado. Todavia, as compli-
cações tinham critérios pré-definidos rígidos.

CONClUSÃO 

Para concluir, sepse é a causa predominante de morbi-
dade e mortalidade em pacientes submetidos a cirurgia não 
cardíaca. A grande maioria dos óbitos deve-se a DMOS. 
As reservas fisiológicas comprometidas junto com cirur-
gias extensas, seguidas por DMOS da qual a recuperação 
é prolongada, parece ser a marca destes pacientes de alto-
risco. A fim de melhorar significativamente a sobrevida, 
uma abordagem bem orquestrada e multidisciplinar com 
ênfase em prevenção de complicações e suporte de órgãos 
será necessária. 

ABSTRACT 

Objectives:  Due to the dramatic medical breakthroughs 
and an increasingly ageing population, the proportion of pa-
tients who are at risk of dying following surgery is increasing 
over time. The aim of this study was to evaluate the outcomes 
and the epidemiology of non-cardiac surgical patients admitted 
to the intensive care unit.  

Methods: A multicenter, prospective, observational, cohort 
study was carried out in 21 intensive care units. A total of 885 
adult surgical patients admitted to a participating intensive care 
unit from April to June 2006 were evaluated and 587 patients 
were enrolled. Exclusion criteria were trauma, cardiac, neurolo-
gical, gynecologic, obstetric and palliative surgeries. The main 
outcome measures were postoperative complications and inten-
sive care unit   and 90-day mortality rates.  

Results: Major and urgent surgeries were performed in 66.4% 
and 31.7% of the patients, respectively. The intensive care unit 
mortality rate was 15%, and 38% of the patients had postoperati-
ve complications. The most common complication was infection 
or sepsis (24.7%). Myocardial ischemia was diagnosed in only 
1.9% of the patients. A total of 94 % of the patients who died 
after surgery had co-morbidities at the time of surgery (3.4 ± 2.2). 
Multiple organ failure was the main cause of death (53%).  

Conclusion: Sepsis is the predominant cause of morbidity 
in patients undergoing non-cardiac surgery. In this patient po-
pulation, multiple organ failure prevailed as the most frequent 
cause of death in the hospital.

Keywords: Postoperative complications; Sepsis; Gastroin-
testinal tract/physiopathology; Multiple organ failure
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