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RESUMO 

 

Silva, Allison Roberto da. Anestesia ambulatorial: avaliação da eficácia, desfechos clínicos e 

satisfação dos pacientes. 2021. 80f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Define-se a anestesia ambulatorial como o atendimento anestésico destinado a 

pacientes que necessitam ser submetidos a intervenções cirúrgicas, exames diagnósticos ou 

procedimentos terapêuticos que não tenham indicação de internação hospitalar. Este 

trabalho teve o objetivo de avaliar o funcionamento da anestesia ambulatorial no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sob as seguintes perspectivas: 

eficácia, desfechos clínicos e satisfação dos pacientes O estudo foi observacional, com 

caráter descritivo, estratégia de observação longitudinal e prospectiva e com abordagem 

quantitativa. Os dados foram coletados em formulários próprios, preenchidos pelos 

pesquisadores, anestesiologistas que conduziram o ato anestésico e pelos pacientes. 

Seiscentos pacientes foram incluídos. Dez pacientes não concluíram o tratamento sob o 

regime ambulatorial. Oito deles não tiveram condição de alta hospitalar e foram internados 

e dois deles tiveram o procedimento postergado por intercorrências no pré-operatório. Um 

destes tinha a via aérea difícil e necessitava de intervenção cirúrgica para obtenção da 

mesma e o outro apresentou hipertensão arterial sem sucesso para o controle. Houve baixa 

taxa de queixas, sendo a dor e o vômito as principais ocorrências. Cento e oitenta e três 

pacientes devolveram os questionários relativos ao grau de satisfação: 94 % dos pacientes 

repetiriam o procedimento anestésico sob o mesmo regime e 92 % recomendam o método. 

Conclui-se que o sistema ambulatorial de cirurgias no HCFMRP-USP é viável para a 

instituição e para os pacientes, é eficaz, apresenta baixas taxas de complicações e satisfaz 

os pacientes. 

Palavras-chave: 1. anestesia; 2. vômito; 3. dor; 4. alta do paciente 
 

 



 
 

ABSTRACT 

Silva, Allison Roberto da. Ambulatory anesthesia: evaluation of efficacy, clinical outcomes 

and patient satisfaction. 2021. 80f. Dissertation (Master) – Ribeirão Preto. School of Medicine, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

 

Outpatient anesthesia is defined as the anesthetic care aimed at patients who need 

to undergo surgical interventions, diagnostic tests or therapeutic procedures that have no 

indication for hospitalization. This study aimed to evaluate the functioning of outpatient 

anesthesia at the Hospital das Clínicas of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto from the 

following perspectives: efficacy, clinical outcomes and patient satisfaction. This study was 

prospective and with a quantitative approach. Data were collected on proper forms, filled 

out by researchers, anesthesiologists who conducted the anesthetic procedure and by 

patients. Six hundred patients were included. Ten patients did not complete the outpatient 

treatment. Eight of them were not discharged and were hospitalized, and two of them had 

the procedure postponed due to preoperative complications. One of them had a difficult 

airway and needed surgical intervention to obtain it, and the other had arterial hypertension 

without success for control. There was a low rate of complaints, with pain and vomiting 

being the main occurrences. One hundred and eighty-three patients returned satisfaction 

questionnaires: 94% of patients would repeat the anesthetic procedure under the same 

regimen and 92% would recommend the method. It is concluded that the outpatient 

surgery system at HCFMRP-USP is viable for the institution and for the patients, it is effective, 

has low complication rates and satisfies the patients. 

Keywords: 1. anesthesia; 2. vomiting; 3. pain; 4. patient discharge 
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1 Introdução 

 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1.886, publicada no Diário 

Oficial da União em 21 de novembro de 2008, define e regulamenta as cirurgias e anestesias 

ambulatoriais no Brasil. Além da regulamentação, o documento também normatiza 

aspectos relacionados aos procedimentos, à estruturação física, à estruturação de serviços, 

às instalações sanitárias, às diretrizes para disponibilidade de equipamentos, de insumos e 

de medicamentos, aos critérios de inclusão, de exclusão de pacientes e da alta hospitalar 

(BRASIL, 2008). 

Define-se a anestesia ambulatorial como o atendimento anestésico destinado a 

pacientes que necessitam ser submetidos a intervenções cirúrgicas, exames diagnósticos ou 

procedimentos terapêuticos que não tenham indicação de internação hospitalar, ou seja, 

são submetidos ao procedimento e recebem alta no mesmo dia, sem pernoitar no serviço 

de saúde  

O serviço de anestesia deverá oferecer suporte a pacientes e cirurgiões durante todo 

o processo, garantindo uma boa avaliação pré-anestésica, individualizando a melhor opção 

de anestesia para o paciente e para o procedimento a ser realizado. E posteriormente, 

realizar o processo anestésico, garantindo a segurança e o conforto do paciente e 

possibilitando uma recuperação total nos aspectos físicos e psíquicos (CANGIANI, 2001; 

OLIVA FILHO, 1983; PURIM et al., 2019).  

Para os serviços de saúde, públicos ou privados, o regime ambulatorial de cirurgias 

propicia vantagens. A grande vantagem é a significativa redução de custos com internações 

e maior disponibilidade de leitos para realizações de procedimentos mais complexos (JOINT 

COMMISSION ACREDITATION, 2019). Já para os pacientes, as vantagens incluem alteração 

mínima da rotina e risco diminuído de infecção hospitalar. As desvantagens incluem maior 

dificuldade em realizar o preparo cirúrgico e anestésico de maneira eficaz e dificuldade 

para prover cuidados no pós-operatório imediato, principalmente por causa das condições 

socioeconômicas de grande parte dos pacientes (KEHLET; WILMORE, 2002) 
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A resolução 1.886 do CFM também sinaliza a necessidade de que o termo “paciente 

ambulatorial” seja substituído pelo termo “paciente com internação de curta permanência” 

para evitar entendimentos errôneos de que cirurgias ambulatoriais são realizadas apenas 

em ambulatórios (BRASIL, 2008). A explicação para esta proposta de mudança na 

nomenclatura é que o conceito “ambulatorial” limita as atividades das equipes médicas e 

de enfermagem, pois todos os procedimentos que englobam a cirurgia (pré-anestésico, 

anestesia, cirurgia, reversão da anestesia e recuperação pós-anestésica) precisam ser 

realizados em um período relativamente curto, visto que o paciente não poderá passar a 

noite no hospital (BRASIL, 2008, OLIVA FILHO, 1983). 

Em comparação com o sistema americano, o regime de anestesia adotado por nós 

sofre inúmeras limitações. Uma delas é decorrente da própria definição: não pernoitar na 

unidade de saúde. Nos Estados Unidos da América, na definição de anestesia ambulatorial 

existe o conceito de que o paciente não deva permanecer na unidade de saúde por mais 

de 23 horas e 59 minutos, independente do horário de admissão. No Brasil, a maioria dos 

serviços ambulatoriais funcionam das 7:00 às 19:00 horas e, com algumas exceções, a Sala 

de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) permanece funcionando até as 22:00 horas, 

portanto este é o horário limite para que o paciente deixe a unidade, ou seja, perdemos 

em maleabilidade e resolutividade (CANGIANI, 2001). 

A Federation of State Medical Boards (2019) estimou que no final da década de 1970, 

pouco mais de 10 % dos procedimentos realizados nos Estados Unidos eram sob o regime 

ambulatorial. Nos dias atuais, os procedimentos ambulatoriais giram em torno de 70 % Este 

aumento trouxe inúmeras vantagens para os pacientes. No entanto, quando se 

negligenciam alguns critérios para inclusão de pacientes e alguns critérios para a alta 

hospitalar, ocorre aumento vertiginoso das taxas de complicações e eventos adversos. 

No passado, algumas regras para inclusão de pacientes no regime ambulatorial 

eram rigorosamente seguidas, como a necessidade de acompanhante adulto responsável 

e residência perto do local em que foi realizado o procedimento ambulatorial.  

A presença de um acompanhante adulto que se comprometa em transportar o 

paciente para sua casa, realizar os cuidados no pós-operatório conforme as orientações da 
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equipe de saúde e o transportar rapidamente de volta para o hospital caso ocorra alguma 

complicação era uma das regras de ouro para a inclusão de pacientes no regime 

ambulatorial. Outra regra é a exigência de que o paciente resida próximo ou não tão longe 

da instituição na qual o procedimento foi realizado (AMATO, 2005; URMAN; DESAI, 2021).  

Estas regras são determinantes para o sucesso de todo o processo, pois se o 

paciente residir distante do centro em que foi tratado, tem menos chance de ser 

prontamente atendido caso ocorra sangramento maciço, vômitos incoercíveis ou qualquer 

outra intercorrência que necessite de intervenção imediata (MACIEJEWSKI, 2013). 

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) não existe um centro cirúrgico ambulatorial 

específico. Esta particularidade dificulta a fiscalização das diretrizes, pois os pacientes de 

regime de internação se misturam aos de regime ambulatorial e nunca se sabe, com 

facilidade, qual paciente pertence a qual regime. 

No Brasil, não se sabe se o regime ambulatorial é visto com simpatia pelos pacientes, 

pois a alta precoce devido ao fechamento da maioria das unidades no período noturno e 

a dificuldade para transferir um paciente para um leito de internação ou de terapia intensiva 

nas situações que saíram de controle pode causar transtornos físicos e/ou psicológicos aos 

pacientes (KINGSLEY; PATEL, 2017). 

Na maioria dos hospitais e unidades de saúde que realizam procedimentos 

ambulatoriais não existe um sistema para medir a qualidade destes serviços e, as que 

realizam o controle, acabam limitando a percepção da qualidade, pois avaliam somente as 

impressões do paciente quanto às instalações físicas e ao resultado dos procedimentos 

cirúrgicos.  

Esta verificação da qualidade precisa abranger não só a perspectiva do paciente, 

mas também outros aspectos: como a perspectiva do provedor de saúde, do financiador 

do sistema, seja ele público ou privado, do regulador governamental e, também, avaliar as 

instalações e recursos disponíveis, além da estruturação global dos serviços e da técnica 

anestésica realizada.  
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Desta maneira, este trabalho tem o objetivo de avaliar o funcionamento da anestesia 

ambulatorial no HCFMRP-USP sob várias perspectivas: eficácia (organização e 

complicações), desfechos clínicos e satisfação dos pacientes. De posse destas informações, 

será possível descrever os aspectos positivos e negativos da anestesia ambulatorial na 

instituição e propor alternativas para a melhora. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Avaliar o funcionamento da anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob as seguintes 

perspectivas: eficácia, desfechos clínicos e satisfação dos pacientes.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, com caráter descritivo, estratégia de 

observação longitudinal e prospectiva e com abordagem quantitativa. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto sob número CAAE 20239619.4.0000.5440 e aprovado pelo 

CEP/CONEP em 16 de dezembro de 2019 (parecer número 3.774.507) (Apêndice A).  

Para elaboração do cálculo amostral, considerou-se que no Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto são realizadas 6000 cirurgias sob regime ambulatorial por ano e utilizou-se 

a fórmula abaixo, divulgada por Lerman (1996). 

 

 

O cálculo determinou a inclusão de 600 pacientes para uma amostra representativa 

da população. Foram incluídos no estudo pacientes com idade superior ou igual a 18 anos, 

de ambos os sexos, com grau de escolaridade mínima equivalente ao fundamental que 

foram agendados para abordagem cirúrgica, terapêutica ou diagnóstica no centro cirúrgico 

do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, sob quaisquer técnicas anestésicas. Constituíram 

critérios de não inclusão os pacientes com quaisquer déficits cognitivos ou com dificuldade 

para comunicação ou com desejo de não participar e critérios de exclusão os pacientes que 

n   é o taman o da amostra obtido por meio do c lculo 

N   total da população pertencente a pesquisa 

    desvio indicado ao valor médio aceit vel para que o nível de con iança seja atin ido 

e   é a mar em de erro m  ima que a pesquisa permite 

p   é a proporção que desejamos encontrar no c lculo.

n   N    p  1  p   N  1  e       p  1  p 
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manifestaram desejo de não mais participar do estudo após assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os pacientes foram incluídos no estudo de forma 

consecutiva até a obtenção do número necessário para finalização da amostra. A seleção 

dos pacientes foi feita de forma aleatória, mediante sorteio, de maneira a contemplar todos 

os dias da semana. O sorteio era realizado na véspera do dia da coleta, após conhecimento 

da escala cirúrgica. Para elaboração do sorteio, os pacientes agendados para 

procedimentos ambulatoriais foram numerados consecutivamente, de acordo com a 

posição na escala cirúrgica. Foram sorteados, para inclusão no estudo, no máximo, 10 (dez) 

pacientes para cada dia de coleta.  

Os pacientes elegíveis foram convidados a participar do estudo no momento da 

admissão hospitalar ou no momento da alta anestésica por um dos pesquisadores. Neste 

momento, os objetivos do estudo foram explicitados e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos pacientes que concordaram em participar foi 

obtida (Apêndice B).  

Os dados coletados foram inseridos em quatro formulários distintos, elaborados 

pelos pesquisadores para este fim. O primeiro formulário, preenchido pelos pesquisadores, 

solicitava os dados pessoais do paciente, tipo de procedimento cirúrgico, técnica anestésica 

empregada e medicamentos utilizados durante o ato anestésico para tratamento ou 

profilaxia da dor e tratamento ou profilaxia das náuseas e vômitos.  
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Formulário 1 (preenchido pelo pesquisador) 

 

1. Iniciais do paciente____________2. Registro_____________3. Sexo_(   )M   (   )F 

4. Peso_____________ 5. Altura__________6. Estado Físico ASA_________ 

7. Hora da chegada na recepção do Centro Cirúrgico__________ 

8. Início da Anestesia______________ 

9. Horário da última refeição____________ 

10. Procedimento Cirúrgico_____________________________________________________ 

11. Tipo de Anestesia_________________________________________________________ 

12. Tempo de permanência na Sala de Recuperação_______________(minutos) 

13. Medicamentos para dor? (   )sim    (     )não 

14. Quais? 

____________________________________       ___________________________________ 

15. Medicamentos para náuseas e vômitos? (   )sim    (     )não 

16. Quais? 

____________________________________       ___________________________________ 

17. Índice de Aldrete na Alta Hospitalar: ____________________________________ 

18. Eventos na sala de recuperação 

:____________________________________       ___________________________________ 
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O segundo formulário, preenchido pelo anestesiologista que conduziu o ato 

anestésico, tinha o objetivo de coletar informações referentes a eventos comuns e adversos 

que ocorreram no pré-operatório e no intraoperatório. 

 

 

 

O terceiro formulário, preenchido pelos pesquisadores, solicitava informações 

referentes a eventos ocorridos na Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA), como o 

índice de Aldrete e Kroulik (ALDRETE; KROULIK, 1970) no momento da chegada e no 

momento da alta do paciente e a mensuração dos níveis de dor (SCOTT; HUSKISSON, 1976), 

náuseas e vômitos. 

Formulário 2 – eventos no pré-operatório imediato e intraoperatório 

(preenchido pelo anestesiologista que conduziu o ato anestésico) 

 

        sem evento adverso algum           morte 

        ausência de jejum                         jejum prolongado > 12 horas 

        trauma via aérea                           via aérea difícil (+ que 3 tentativas IOT) 

        arritmia cardíaca                            isquemia miocárdica 

        falha anestesia regional                  recuperação prolongada (com anestesia geral) 

        outra complicação_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

paciente adequado para o regime ambulatorial? 

        sim                                                             não 

Justifique: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Formulário 3 – Sala de Recuperação (preenchido pelo pesquisador) 

índice de Aldrete na chega à SRPA  

VAS na chegada à SRPA  

VAS 60 min após chegada à SRPA  

Índice de Aldrete na alta da SRPA  

Náusea  

Não (    )   Sim (     )               (     ) mínima      (     ) moderada      (     ) intensa 

Vômito 

Não (    )   Sim (     )               (     ) mínimo      (     ) moderado      (     ) intenso 

Dor em todo o período na sala de recuperação 

Não (    )   Sim (     )               (     ) mínima      (     ) moderada      (     ) intensa 

Outros eventos: 

hiperglicemia(    )   hipoglicemia(     )    lesão de córnea(     )   arritmia(     ) 

convulsão(    )   reintubação(     )    transfusão(     )   reação alérgica(     ) 

dificuldade miccional(    )   dificuldade para ficar em pé(     )   

 falta de apetite (     ) sede(     ) 

 

 

 

Sete dias após o procedimento anestésico, os pacientes ou os acompanhantes 

responsáveis receberam por meio de aplicativo de mensagens ou por mensagem 

endereçada ao endereço eletrônico um questionário com perguntas referentes à evolução 
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clínica e satisfação (Formulário 4). Este questionário foi elaborado pelos pesquisadores com 

o suporte da plataforma Forms da Google®. 

 

 

Formulário 4 - Acompanhamento no lar (respondido pelo paciente) 

(Responder no sétimo dia pós-operatório) 

 

Desde a alta eu tive vômito: 

nunca(    )     ocasionalmente(     )     algumas vezes(     )     frequentemente(     ) 

 

Desde a alta, eu tive dor: 

nunca(    )     ocasionalmente(     )     algumas vezes(     )     frequentemente(     ) 

 

Coisas que aconteceram comigo: 

memória ficou afetada(    ) 

fiquei com os olhos irritados(    ) 

cefaleia constante(    ) 

retorno ao médico antes da hora(    ) 

infecção(    ) 

Meu grau de satisfação com o tratamento (de uma maneira geral) foi: 

0    1    2    3    4    5    6    7     8   9    10 

Se eu tivesse que fazer o mesmo procedimento de novo, eu: 

faria tudo do mesmo jeito(     )     preferiria ser internado no pós-operatório(     ) 

Recomenodaria este regime?  

(    )sim   (   )não 



26 

 

Todos os dados coletados foram armazenados em planilhas eletrônicas do 

programa Excel da Microsoft®, divididos conforme as fichas de coleta de dados na seguinte 

sequência: Ficha de dados gerais (Formulário 1), ficha de eventos no pré-operatório e no 

intraoperatório (Formulário 2), ficha de eventos na sala de recuperação pós-operatória 

(SRPA) (Formulário 3) e ficha de evolução clínica e satisfação do paciente (Formulário 4).  

Após o preenchimento das tabelas, as fichas passaram por uma segunda avaliação 

para descartar erros de digitação nas planilhas e correção antes da tabulação final dos 

dados. Antes da tabulação, vários dados foram classificados em categorias previamente 

definidas (classificação do Estado Físico da ASA e porte cirúrgico). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características da amostra 

 

Pacientes do sexo feminino predominaram na amostra selecionada para o estudo, 

conforme ilustrado na Tabela 1 e Figura 1.  

 

Tabela 1 - Separação da amostra por sexo em números absolutos e relativos. Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2021. 

Sexo Números absolutos Números relativos (%) 

masculino 269 44,83 

feminino 331 55,17 

Total 600 100 

Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 1 - Separação da amostra por sexo em números absolutos e relativos. Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2021. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Quanto ao estado físico, os dados coletados podem ser vistos na Tabela 2 e Figura 

2 e, quanto ao porte cirúrgico, os dados estão explicitados na Tabela 3 e na Figura 3.  
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Tabela 2: Descrição com números absolutos e relativos da escala de estado físico (ASA). 

Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

Classificação do Estado físico (ASA) Números absolutos Números relativos (%) 

ASA 1 139 23,50 

ASA 2 320 53,33 

ASA 3 136 22,66 

ASA 4 5 0,83 

Total 600 100 

Fonte: próprio autor 

 

Figura 2 – Característica da amostra com relação ao estado físico (ASA). Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2021. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Os portes das cirurgias foram classificados sob os seguintes critérios: tempo de 

cirurgia em sala e complexidade técnica do procedimento. A maioria dos portes cirúrgicos 

encontrados ficaram na faixa do porte 2 (45,00 %) e porte 3 (35,84 %). Os resultados estão 

apresentados a seguir:  

 

Tabela 3 - Descrição com números absolutos e relativos dos portes cirúrgicos encontrados na 

amostra. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Porte Números absolutos Números relativos (%) 

Porte 1 84 14,00 

Porte 2 270 45,00 

Porte 3 215 35,84 

Porte 4 31 5,16 

Total 600 100 

Fonte: próprio autor 
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Figura 3 – Características da amostra com relação aos portes cirúrgicos encontrados na amostra. 

Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

Fonte: próprio autor  

 

 A amostra foi constituída por pacientes submetidos aos mais diferentes procedimentos 

cirúrgicos. As disciplinas que atuaram nestes pacientes estão elencadas na Tabela 4 que mostra 

também a quantidade de procedimentos realizados em cada área, de forma absoluta e relativa. 

Graficamente, os mesmos dados podem ser vistos na Figura 4.  
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Tabela 4 - Disciplinas que atuaram nos pacientes submetidos a procedimentos 

ambulatoriais. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Disciplinas Números absolutos Números relativos (%) 

Cardiologia 3 0,50 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço (CCP) 41 6,83 

Cirurgia Pediátrica 2 0,33 

Cirurgia Plástica 24 4,00 

Cirurgia Torácica 1 0,17 

Cirurgia Vascular 22 3,67 

Clínica da Dor 31 5,17 

Cirurgia Gastrointestinal 31 5,17 

Ginecologia 122 20,33 

Neurocirurgia Coluna 2 0,33 

Neurocirurgia Geral 1 0,17 

Oftalmologia – Córnea 8 1,33 

Oftalmologia – Cristalino 37 6,18 

Oftalmologia – Estrabismo 2 0,33 

Oftalmologia – Glaucoma 12 2,00 

Oftalmologia – Oculoplástica 38 6,33 

Oftalmologia – Retina 65 10,83 

Ortopedia – Coluna 18 3,00 

Ortopedia – Joelho 9 1,50 

Ortopedia – Mão 21 3,50 

Ortopedia – Oncologia 8 1,33 

Ortopedia – Pediátrica 4 0,67 

Otorrinolaringologia 17 2,83 

Proctologia 6 1,00 

Radiologia 36 6,00 

Urologia 36 6,00 

Total 600 100 

Fonte: próprio autor 
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Figura 4 - Disciplinas que atuaram nos pacientes submetidos a procedimentos 

ambulatoriais. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

4.2 Técnicas anestésicas utilizadas 

 

 Na Tabela 5 e Figura 5 estão apresentados os dados relativos às técnicas 

empregadas nos pacientes da amostra. 
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Tabela 5 - Tipos de anestesias realizadas nas cirurgias ambulatoriais do HCFMRP-USP em 

números absolutos e relativos. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Tipo de anestesia 
Números 

absolutos 

Números relativos 

(%) 

Geral (obtenção de via aérea) 247 41,17 

Geral (sem via aérea)  28 4,67 

Regional 317 52,83 

Combinada (regional + geral com via aérea) 8 1,33 

Total 600 100 

Fonte: próprio autor 

 

Figura 5 - Tipos de anestesias realizadas nas cirurgias ambulatoriais do HCFMRP-USP em 

números relativos. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

O tipo de anestesia mais utilizado durante os procedimentos ambulatoriais, foi a 

anestesia regional (52,83 %), seguida pela anestesia geral com obtenção de via aérea 

(intubação traqueal ou utilização de máscara laríngea) (41,17 %). 

No período perioperatório, observaram-se eventos caracterizados como 

intercorrências em 10 (dez) pacientes. Destes, 8 (oito) pacientes foram transferidos para o 

regime de internação hospitalar, pois segundo a avaliação do anestesiologista, não havia 

possibilidade de alta hospitalar no mesmo dia. Dois procedimentos foram cancelados. O 
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primeiro devido à via aérea difícil não suspeitada e necessidade de abordagem cirúrgica e 

o cirurgião não quis prosseguir sem o consentimento do paciente. O segundo devido à 

hipertensão arterial não controlável no pré-anestésico. Este paciente foi encaminhado para 

a Unidade Coronariana e o procedimento postergado para nova data. 

Na Tabela 6 estão descritos os medicamentos utilizados no intraoperatório para 

prevenção de dor, náuseas e vômitos e outros desconfortos. Nesta tabela estão 

relacionados todos os tipos de combinações empregadas.  
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Tabela 06 – Medicamentos sintomáticos utilizados no intraoperatório para prevenção de 

dor, náuseas e vômitos e outros desconfortos em números absolutos e relativos. Ribeirão 

Preto, SP, Brasil, 2021. 

Medicamentos sintomáticos utilizados  
Números 

absolutos 

Números 

relativos (%) 

1 g dipirona 9 1,50 

1 g dipirona + 4 mg ondansetrona  39 6,50 

1 g dipirona + 8 mg ondansetrona + 10 mg morfina 1 0,32 

1 g dipirona + 100 mg cetoprofeno 5 0,82 

1 g dipirona + 100 mg cetoprofeno + 4 mg ondansetrona 8 1,33 

2 g dipirona 20 3,33 

2 g dipirona + 8 mg ondansetrona 197 32,83 

2 g dipirona + 4 mg ondansetrona + 10 mg metoclopramida 3 0,48 

2 g dipirona + 100 mg tramadol + 100 mg cetoprofeno + 08 

mg ondansetrona 

1 0,32 

2 g dipirona + 8 mg ondansentrona + 10 mg nalbufina 4 0,64 

2 g dipirona + 100 mg cetoprofeno 14 2,33 

2 g dipirona + 100 mg cetoprofeno + 8 mg ondansetrona 166 27,70 

2 g dipirona + 100 mg cetoprofeno + 8 mg ondansetrona + 

10 mg nalbufina 

1 0,16 

2 g dipirona + 100 mg tramadol + 8 mg ondansetrona 2 0,32 

2 g dipirona + 40 mg parecoxibe + 8 mg ondansetrona 5 0,82 

2 g dipirona + 40 mg parecoxibe + 100 mg tramadol 2 0,32 

4 g dipirona + 200 mg cetoprofeno + 08 mg ondansentrona 2 0,32 

08 mg ondansetrona 13 2,16 

08 mg ondansetrona + 08 mg morfina 2 0,32 

100 mg cetoprofeno 5 0,82 

100 mg cetoprofeno + 8 mg ondansetrona 21 3,50 

40 mg parecoxibe + 8 mg ondansetrona 1 0,16 

Nenhuma medicação 78 13,00 

Total 600 100 

Fonte: próprio autor 

Na Tabela 7 estão demonstrados os números absolutos dos pacientes que 

receberam os medicamentos mais frequentemente utilizados para profilaxia da dor e das 

náuseas e vômitos. 
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Tabela 7 – Número de pacientes ambulatoriais que receberam os medicamentos mais 

frequentemente utilizados para profilaxia da dor e das náuseas e vômitos. Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2021. 

medicamento Números absolutos 

Nenhum 78 

dipirona  479 

anti-inflamatórios não hormonais 231 

ondansetrona 466 

opioides 11 

Fonte: próprio autor 

 

4.3 Sala de recuperação pós-anestésica 

 

No momento da chegada à sala de recuperação pós-anestésica, 100 % dos pacientes 

assinalaram nível de dor menor do que 2 na escala analógica visual. Noventa por cento (92 

%) apresentavam índice de Aldrete e Kroulik maior do que 8 na chegada à sala de 

recuperação pós-anestésica. 

Cinquenta e um pacientes (8,50 % do total) apresentaram algum tipo de transtorno 

no pós-operatório imediato e estes transtornos estão assinalados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Transtornos observadas na SRPA do HCFMRP-USP (em números absolutos e 

relativos) nos pacientes submetidos a anestesia ambulatorial. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

transtornos 
números 

absolutos 

números 

relativos (%) 

Dor mínima 23 3,83 

Dor moderada 14 2,33 

Dor intensa 1 0,18 

Dor mínima + náusea mínima  1 0,18 

Dor moderada + náusea mínima 3 0,50 

Dor moderada + náusea moderada 1 0,18 

Dor moderada + náusea intensa 1 0,18 

Dor intensa + náusea moderada 1 0,18 

Dor intensa + náusea intensa 1 0,18 

Dor intensa + náusea moderada + vômito moderado 1 0,18 

Náusea moderada + vômito moderado 1 0,18 

Náusea mínima 2 0,33 

Náusea moderada 1 0,18 

Total 51 8,50 

Fonte: próprio autor 

 

4.4 Avaliação do sistema ambulatorial 

 

Dos 600 formulários enviados aos pacientes, 183 foram respondidos, ou seja, houve 

30,50 % de retorno. 

As respostas para a primeira pergunta contida no formulário 4 (desde a alta 

hospitalar eu tive vômito) estão apontadas na Tabela 9 e na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Tabela 9 – Respostas à primeira pergunta do formulário 4, que solicitava a frequência de 

vômitos desde a alta hospitalar até o sétimo dia pós-operatório nos pacientes submetidos 

à anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2021. 

Desde a alta hospitalar eu tive vômito 
números 

absolutos 

números 

relativos (%) 

Nunca 161 88,00 

Ocasionalmente 4 2,20 

Algumas vezes 15 8,20 

Frequentemente 3 1,60 

Total 183 100 

Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 6 - Respostas à primeira pergunta do formulário 4, que solicitava a frequência de 

vômitos desde a alta hospitalar até o sétimo dia pós-operatório nos pacientes submetidos 

à anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2021. 

 

 

 

As respostas para a segunda pergunta contida no formulário 4 (desde a alta 

hospitalar eu tive dor) estão apontadas na Tabela 10 e na Figura 7. 
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Tabela 10 – Respostas à segunda pergunta do formulário 4, que solicitava a frequência de 

dor desde a alta hospitalar até o sétimo dia pós-operatório nos pacientes submetidos à 

anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2021. 

Desde a alta hospitalar eu tive dor 
números 

absolutos 

números relativos 

(%) 

Nunca 68 37,10 

Ocasionalmente 47 25,60 

Algumas vezes 46 25,10 

Frequentemente 22 12,00 

Total 183 100 

 

 

Figura 7 - Respostas à segunda pergunta do formulário 4, que solicitava a frequência de 

dor desde a alta hospitalar até o sétimo dia pós-operatório nos pacientes submetidos à 

anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2021. 

 

Fonte: próprio autor 

 

A terceira pergunta do formulário 4 solicitava que os pacientes apontassem coisas 

(sinais e sintomas) que aconteceram com eles desde a alta hospitalar até o sétimo dia pós-

operatório. Mais de 80 % dos pacientes não apresentaram nenhum outro sintoma no 

período pós-operatório além de dor ou vômito. Trinta e cinco (35) pacientes apresentaram 

algum sinal ou sintoma diferente de dor ou vômito no período pós-operatório. As respostas 

estão demonstradas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Respostas à terceira pergunta do formulário 4, que solicitava que se apontassem 

os sinais e sintomas desde a alta hospitalar até o sétimo dia pós-operatório nos pacientes 

submetidos à anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ribeirão 

Preto, SP, Brasil, 2021. 

Coisas que aconteceram comigo números absolutos 

Memória ficou afetada 2 

Meus olhos ficaram irritados 9 

Dor de cabeça constante 11 

Retornei ao médico antes do dia agendado 9 

Tive infecção 4 

Total 35 

Fonte: próprio autor 

 

A quarta pergunta do formulário 4 solicitava que os pacientes apontassem o grau 

de satisfação com o tratamento recebido, com atribuição de notas de zero a dez, sendo 

zero para grau extremo de insatisfação e 10 para grau extremo de satisfação. As respostas 

estão demonstradas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Respostas à quarta pergunta do formulário 4, que solicitava que se apontasse 

o grau de satisfação com o tratamento recebido, sendo zero para o grau extremo de 

insatisfação e 10 para o grau extremo de satisfação. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Nível de satisfação dos pacientes 
números 

absolutos 

números 

relativos (%) 

Nota zero 0 0,00 

Nota 1 1 0,50 

Nota 2 0 0,00 

Nota 3 1 0,50 

Nota 4 0 0,00 

Nota 5 1 0,50 

Nota 6 2 1,10 

Nota 7 3 1,60 

Nota 8 10 5,50 

Nota 9 21 11,50 

Nota 10 144 78,70 

Total 183 100 

Fonte: próprio autor 
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A quinta solicitação, no formulário 4, foi para que os pacientes respondessem, caso 

precisassem passar pelo mesmo procedimento, se fariam no regime ambulatorial ou se 

optariam pelo regime de internação. As respostas estão demonstradas na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Respostas à quinta pergunta do formulário 4 que abordou a frequência de 

adesão ao mesmo regime de internação caso precisasse repetir o procedimento nos 

pacientes submetidos à anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 

Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Se precisasse ser submetido novamente 
números 

absolutos 

números 

relativos (%) 

Faria da mesma forma 172 94,00 

Não, preferiria ser internado no pós-operatório 11   6,00 

Total 183 100 

Fonte: próprio autor 

 

Quando os pacientes foram arguidos sobre se recomendariam ou não o regime 

ambulatorial, 92 % dos pacientes responderam que recomendá-lo-iam, conforme 

explicitado. na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14: Números absolutos e relativos de pacientes que recomendariam o regime 

ambulatorial para tratamento cirúrgico. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Recomendaria o sistema ambulatorial? 
números 

absolutos 

números 

relativos (%) 

Sim 169 92 

Não 14 8 

Total 183 100 

Fonte: próprio autor 
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5 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, pretendeu-se avaliar o funcionamento da anestesia 

ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto no tocante à eficácia, desfechos 

clínicos e satisfação dos pacientes.  

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é vinculado à 

Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, e conta com 815 leitos de internação, 

sendo que 105 destes são destinados às unidades de terapia intensiva. Possui um Centro 

Cirúrgico com 21 salas operatórias e 15 salas de procedimentos de baixa complexidade na 

ala ambulatorial da instituição. Também conta com 23 laboratórios e tem em seu quadro 

de funcionários mais de 5.900 colaboradores (HCFMRP-USP, 2019). 

O HCFMRP-USP é destinado a atender os pacientes da região metropolitana de 

Ribeirão Preto, que é composta por 35 municípios com uma estimativa populacional maior 

de 1,7 milhão de habitantes. Para esta população, o hospital é a única referência para 

algumas especialidades médicas e que atendam pelo SUS, porém, devido ao vínculo com 

uma das Universidades mais importantes do país, a instituição eventualmente recebe 

pacientes de todo o território nacional e até de alguns países vizinhos (HCFMRP-USP, 2019) 

Apenas no ano de 2019, o hospital realizou 732.121 consultas e atendimentos, 33.932 

internações, 26.313 cirurgias, 1.645 partos e 214 transplantes de órgãos. Atende, 

majoritariamente, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, por meio de sua Fundação 

de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência (FAEPA), também atende pacientes particulares, 

do sistema complementar de saúde e participantes de pesquisas clínicas, tornando-se assim 

uma referência internacional em diferentes âmbitos da medicina (HCFMRP-USP, 2019). 

Em 2019, o hospital absorveu 1.742 alunos de graduação e 1.343 alunos de pós-

graduação, provenientes da Universidade de São Paulo, seja estagiando ou realizando 

pesquisas em suas dependências. Novecentos e quarenta e três (943) médicos-residentes 

foram aprovados em seus processos seletivos e 389 projetos de pesquisa foram aprovados 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa e 1.072 artigos científicos foram publicados em periódicos 

nacionais e internacionais (HCFMRP-USP, 2019). 
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A instituição presta serviços multidisciplinares em âmbito ambulatorial por meio de 

centros de diagnóstico por imagem, unidades de hemodiálise para pacientes agudos e 

crônicos, unidades de quimioterapia, farmácias especializadas, centros de endoscopia, 

hemodinâmica e medicina nuclear. Também tem anexado à instituição, um hospital 

pediátrico amigo da criança. O HC Criança atende, de forma integral, pacientes com idade 

inferior a 18 anos, ou seja, da atenção materno-infantil à vida adulta. O HC Criança conta 

com um centro obstétrico de alta complexidade, ambulatórios especializados em pediatria 

e neonatologia, centros de terapia intensiva neonatal e pediátrico, enfermarias de 

alojamento conjunto, enfermaria pediátrica, um centro especializado para o tratamento de 

Epilepsia (CIREP) e um Centro de Reabilitação, mas não possui, ainda, um centro cirúrgico 

exclusivo. O atendimento cirúrgico de pacientes pediátricos é feito no centro cirúrgico 

central (HCFMRP-USP, 2019). 

As salas operatórias do HCFMRP-USP são distribuídas para as especialidades 

cirúrgicas de acordo com a demanda, porém, devido às especificidades de determinadas 

disciplinas quanto a equipamentos, rotinas, materiais, instrumentais e técnicas utilizadas 

durante os processos, a direção do centro cirúrgico optou por dedicar algumas salas para 

disciplinas fixas, organizando assim as demandas estruturais das salas e as adequando para 

que os melhores resultados sejam alcançados Assim, as disciplinas neurocirurgia, cirurgia 

cardíaca, cirurgia robótica e oftalmologia (retina, glaucoma e cristalino) possuem salas 

operatórias dedicadas. 

A estrutura do Bloco Cirúrgico conta, ainda, com Sala de Recuperação Pós-

Anestésica (SRPA) com 37 leitos e uma Unidade de Terapia Intensiva Pós-Operatória com 

10 leitos, além de uma central de materiais e esterilização; uma central de órteses, próteses 

e materiais especiais (OPME) e materiais consignados e um centro de distribuição de 

insumos exclusivo para o Centro Cirúrgico. 

Neste complexo universo hospitalar, estima-se que a parcela de procedimentos em 

âmbito ambulatorial realizados apenas no Centro Cirúrgico Central seja de uma média de 

6.000 procedimentos por ano. Os pesquisadores estimaram uma amostra de 600 pacientes 

para que esta fosse representativa do que acontece na instituição. 
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Este estudo foi realizado com os pacientes submetidos a procedimentos em âmbito 

ambulatorial de todas as especialidades, submetidos a qualquer tipo de anestesia. 

Não houve em nenhum momento interferência dos pesquisadores na dinâmica atual 

de agendamentos de cirurgias sob o regime ambulatorial ou de internação e os cirurgiões 

e clínicos tiveram liberdade total para a definição de quais pacientes e quais os 

procedimentos que seriam realizados em âmbito ambulatorial. Da mesma forma que os 

cirurgiões, os anestesiologistas também tiveram total liberdade para planejar, indicar e 

executar todo o processo anestésico aos pacientes, segundo a conduta de cada um. A 

adoção de profilaxia para vômitos e dor, dois dos desfechos avaliados, também não sofreu 

interferência por parte dos pesquisadores. 

Segundo estudos publicados tanto por Maciejewski (2013), Nunes et al. (2018) e 

Santos et al. (2008) são inegáveis os benefícios de procedimentos cirúrgicos, terapêuticos e 

diagnósticos realizados sob regime ambulatorial. Se pensarmos apenas nas vantagens para 

os pacientes, o sistema já se justifica, pois há uma alteração mínima nas rotinas diárias e 

uma diminuição drástica em complicações como infecções hospitalares e exposição a 

demais patógenos. Já para o sistema financiador, seja este público, do sistema 

complementar (convênios) ou exclusivamente particular, o sistema também se justifica, pois 

há uma grande redução de custos com taxas hospitalares e dias de internação. Mas para 

que o sistema funcione sem entraves, a adoção de critérios rigorosos para elegibilidade dos 

pacientes e dos procedimentos é fundamental. 

Em relação aos custos, o sistema mostra vantagens indiscutíveis em comparação ao 

sistema de internação. Segundo o DATA SUS, no ano de 2005, os custos diários de uma 

internação em enfermaria cirúrgica chegavam ao valor de R$ 1.070,00 (DATASUS, 2005).  

O setor de Faturamento do SUS e Gestão Financeira de Convênios (GECON) do 

HCFMRP-USP informa que os custos médios por dia de internação nas enfermarias 

cirúrgicas da instituição, no ano de 2019, chegaram a R$ 2.541,00. Ou seja, além de todos 

os custos com o procedimento cirúrgico (medicamentos, equipamentos, instrumentais, 

insumos, órteses, próteses, materiais especiais), soma-se ainda o valor de R$ 2.541,00 a cada 
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24 horas de internação em leito não intensivo, valor este que engloba os serviços de 

hotelaria, nutrição, cuidados de enfermagem e visitas médicas (HCFMRP-USP. 2021). 

A taxa de infecção hospitalar também é muito reduzida no sistema ambulatorial, 

pois a exposição do paciente se resume à equipe da recepção, equipe cirúrgica e da sala 

de recuperação pós-anestésica. No sistema de internação, o paciente se expõe a 

quantidade muito maior de profissionais e microrganismos presentes nas instituições 

(MACIEJEWSKI, 2013; NUNES et al., 2018; SANTOS et al., 2008).  

Como medidas de segurança, a American Society of Anesthesiologists (2009), o 

Conselho Federal de Medicina (2006) e Santos et al. (2008) recomendam que o sistema 

adote critérios de inclusão indispensáveis para que o paciente possa utilizar esse sistema: a 

presença de um acompanhante adulto que se responsabilize pelos cuidados do paciente e 

que ele resida próximo ou não tão distante do hospital em que foi operado. A ciência do 

anestesiologista com antecedência sobre as condições clínicas e físicas do paciente também 

é imprescindível, pois assim ele conseguirá decidir de forma segura e eficaz a viabilidade 

ou não da realização do ato anestésico para cada indivíduo (ASA, 2009; BRASIL, 2006; 

SANTOS et al., 2008).  

Para os procedimentos eletivos, recomenda-se que uma avaliação pré-anestésica 

(APA) seja realizada em uma consulta presencial ou mesmo por telemedicina antes da 

admissão do paciente no centro cirúrgico (ALMESHARI et al., 2018). Nesta consulta, além 

da avaliação do estado físico e clínico do paciente, outros parâmetros que podem provocar 

dificuldades na condução do ato anestésico devem ser vistos: acesso venoso e manuseio 

da via aérea (ANDERSON; KLOCK JR, 2014). Baseando-se no procedimento a ser realizado 

e do estado clínico do paciente, caberá ao anestesiologista a solicitação de exames 

complementares e a avaliação por outros especialistas antes da definição do tipo de 

anestesia e da data do procedimento (BRASIL, 1994; BRASIL, 2006; BRASIL, 2008; CANGIANI, 

2001). Esses aspectos citados anteriormente, quando negligenciados, colocam o sucesso do 

sistema ambulatorial em risco. Na casuística apresentada, dois pacientes que 

compareceram para o procedimento ambulatorial não conseguiram realizá-lo. Um dos 

pacientes apresentou dificuldade para a obtenção de via aérea e o cirurgião decidiu não 
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prosseguir com o procedimento, pois não havia discutido com o paciente a possibilidade 

de uma via aérea cirúrgica (traqueostomia ou cricotireoidostomia). O outro paciente 

apresentou hipertensão de difícil controle e teve o procedimento adiado. Fatos como estes 

corroboram a importância do processo de seleção dos pacientes e dos procedimentos para 

o regime ambulatorial. 

O paciente deverá, no momento de sua admissão apresentar à equipe anestésica 

toda a documentação que recebeu na avaliação pré-anestésica e a liberação para o ato 

anestésico. Nesta liberação deverão constar informações relativas à avaliação médica: 

dados antropométricos, tratamentos em andamento ou previamente realizados, alergias, 

avaliação do estado físico segundo a Sociedade Americana de Anestesiologistas (Apêndice 

C), uso de medicações e resultados dos exames complementares. Também deverá munir-

se de prescrição pré-anestésica, indicação do tratamento no intraoperatório e no pós-

anestésico e, se for o caso, a liberação de médicos de outras especialidades para o 

procedimento (BRASIL, 2006; ISSA et al., 2011). 

Pacientes com avaliação de estado físico de ASA I e II, automaticamente podem ser 

enquadrados no sistema ambulatorial de cirurgias, ficando como limitador apenas o 

procedimento a ser realizado. Pacientes com ASA III também podem ser enquadrados neste 

sistema, desde que as doenças sistêmicas pré-existentes estejam controladas 

adequadamente e o paciente passe por uma consulta pré-anestésica rigorosa. Se for 

detectada qualquer possibilidade de prolongamento de permanência hospitalar, estes 

pacientes devem ser incluídos no sistema de internação (ALMESHARI, 2018; ASA, 2009; 

SANTOS et al., 2008). Para pacientes estado físico ASA III, que possuam doenças sistêmicas 

descontroladas, é recomendada a internação antes da cirurgia para controle, mas durante 

a avaliação pré-anestésica, o médico anestesiologista poderá decidir se há a possibilidade 

de alta hospitalar no mesmo dia do procedimento, se o paciente estiver bem e os riscos 

estiverem controlados (ALMESHARI, 2018; ASA, 2009). 

Já para pacientes estado físico ASA IV e V não são recomendados procedimentos 

ambulatoriais em qualquer hipótese, mesmo que seja sob anestesia local (ISSA et al., 2011; 

OLIVA FILHO,1983; SANTOS et al., 2008). 



48 

 

Na casuística apresentada, nota-se que inúmeras especialidades cirúrgicas, inclusive 

a neurocirurgia, utilizaram o sistema ambulatorial, sendo a ginecologia a que mais ocupou 

o sistema. Isso é facilmente explicado pelos tipos de procedimentos realizados por esta 

área: pouco invasivos, de curta duração e na maior parte das vezes por via laparoscópica. 

A tabela 4 apresenta a distribuição dos procedimentos, por área. Nota-se, ainda, que a área 

de oftalmologia foi dividida em várias subespecialidades, mas a quantidade de 

procedimentos realizados por essa especialidade suplanta o número de procedimentos da 

área de ginecologia. Observa-se, na tabela 2, que até pacientes com estado físico ASA IV 

utilizaram o sistema. No passado, isso seria uma contraindicação, mas no presente isso se 

justifica pelos benefícios. Geralmente são pacientes imunodeprimidos, sob tratamento 

quimioterápico, que se beneficiam com a não internação. A predominância foi, no entanto, 

de pacientes com estado físico ASA I e ASA II. 

Os critérios de inclusão para os procedimentos ambulatoriais são: o tempo e a 

extensão do procedimento (recomenda-se no máximo 120 minutos de sala cirúrgica ou de 

submissão a exames); o controle da dor e hemorragia e o uso de drogas de eliminação 

rápida, lembrando que devem ser consideradas a dor, a náusea, os vômitos e o 

sangramento também no período pós-operatório imediato (GAN et al., 2014; RODRIGUES; 

BLOMSTONE; MACCIOLI, 2019; SANTOS et al. 2008). 

A escolha da técnica anestésica (Apêndice D) também acontece durante a avaliação 

pré-anestésica, porém esta poderá sofrer alteração no momento da cirurgia, pois nem 

sempre a avaliação pré-anestésica é feito pelo mesmo profissional que conduzirá o ato 

anestésico. São levados em consideração, para indicação da técnica anestésica, as 

condições físicas, psicológicas e mentais do paciente, as doenças preexistentes, a posição 

do paciente durante o ato cirúrgico, o manejo da dor no pós-operatório, o porte cirúrgico 

e as preferências do cirurgião e do anestesiologista (CANGIANI, 2001, SOBECC, 2013). 

O HCFMRP-USP não possui Centro Cirúrgico ambulatorial específico, portanto o 

sistema ambulatorial e o de internação se misturam todos os dias, dificultando assim a 

fiscalização das recomendações contidas na literatura e o controle destes sistemas. 

Segundo o CFM (2008) e Santos et al. (2008), para um controle correto dos procedimentos, 
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estes devem ser realizados em unidades exclusivamente ambulatoriais, que podem ser 

divididos em quatro tipos: 

a) Unidades Tipo I: são os consultórios médicos. Podem fazer procedimentos 

de pequeno porte com anestesia local e sem sedação, podem utilizar dose abaixo de 3,5 

mg/kg de lidocaína ou droga equipotente. Não necessitam de hospital de referência para 

suas atividades. 

b) Unidades Tipo II: são estabelecimentos independentes de hospitais, realizam 

procedimentos de pequeno e médio porte, precisam contar com salas cirúrgicas e SRPA ou 

de observação clínica. Podem realizar anestesias loco regionais com exceção de bloqueios 

subaracnóideos ou peridural, com ou sem sedações associadas. Precisam de um hospital 

de referência, caso necessite de internação não programada. 

c) Unidades Tipo III: são estabelecimentos independentes de hospitais, realizam 

procedimentos de pequeno e médio porte, com internação de curta permanência de até 

24 horas. Precisam contar com SRPA com equipamentos de apoio e de infraestrutura 

adequados para o atendimento proposto. São autorizados a realizar anestesia loco-

regional, com ou sem sedação associada e anestesia geral com agentes anestésicos de 

eliminação rápida A internação que ultrapasse as 24 horas propostas deverá ser feita no 

hospital de referência. 

d) Unidades Tipo IV:  são anexas a um hospital geral ou especializado, realiza 

procedimentos de pequeno, médio e grande porte. Utilizam toda a estrutura de serviços 

hospitalares: serviços de apoio (nutrição, dietética, CME e limpeza) e infraestrutura (central 

de gases, ar-condicionado, coleta de lixo). São autorizadas a realizar todos os tipos de 

anestesia e quando há a necessidade de internação não programada, as internações 

ocorrerão no hospital a que a unidade é anexa (BRASIL, 2008; SANTOS, et al. 2008). 

Estas unidades ambulatoriais precisam se atentar a algumas exigências legais e 

estruturais. É necessário ter em suas instalações tanto uma sala pré-anestésica quanto uma 

sala de recuperação pós-anestésica e equipamentos que garantam a qualidade da 

assistência prestada aos pacientes (BRASIL, 1994; BRASIL, 2008; JANKOWSKI; WALSH, 2019, 

SANTOS, et al. 2008). 
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O anestesiologista que presta serviços neste tipo de unidade deverá conhecer os 

procedimentos realizados, o tempo de duração de cada um, a necessidade do médico que 

fará o exame, a estimativa do tempo de recuperação antes da alta anestésica e todas as 

possíveis intercorrências, não só as relacionadas ao processo anestésico, mas também as 

relacionadas aos exames, injeções de contrastes ou medicamentos. Normalmente as 

anestesias realizadas nestas unidades são de conformação menos complexas que as 

realizadas em ambientes cirúrgicos hospitalares, mas não anulam a possibilidade de um 

atendimento de urgência e/ou emergência caso este se faça necessário (BRASIL, 1994; 

BRASIL, 2008; SANTOS, et al. 2001). 

O público-alvo destas unidades são, geralmente, pacientes idosos e pediátricos. 

Estes podem ser portadores de doenças sistêmicas controladas ou não e podem apresentar 

variações anatômicas, causando dificuldade para intubação orotraqueal ou canulação de 

vasos para administração de medicamentos (BRASIL, 2008; SANTOS et al, 2008). A técnica 

anestésica deve ser individualizada, baseada no tipo e no tempo do procedimento a ser 

realizado, nas condições e limitações físicas e psicológicas dos pacientes (ASA, 2009; 

IMBELLONI et al., 2002; JUNG et al., 2021; SANTOS et al., 2008), também é necessário um 

plano de cuidados de enfermagem individualizado para cada paciente (FLÓRIO; GALVÃO, 

2003; NANDA, 2020; SOBECC, 2013). 

A realidade do HCFMRP-USP, em não possuir em suas dependências um centro 

cirúrgico ambulatorial específico, se replica em muitos serviços de saúde do país, ou seja, 

as instituições não se enquadram como unidades ambulatoriais recomendadas pela 

literatura e pela legislação, porém como não necessariamente os procedimentos 

ambulatoriais sob anestesia acontecem em um serviços vinculado a um centro cirúrgico 

ambulatorial ou a um hospital específico que possam absorver a demanda caso esta seja 

necessária, a fiscalização e readequação tornam-se quase utópicas (BRASIL, 1994). 

Além destas inadequações, outro dificultador do sistema no Brasil é a limitação de 

tempo das unidades. Como a maioria das unidades têm horário de funcionamento limitado, 

procedimentos não devem ser iniciados se existe tempo exíguo para a recuperação do 

paciente. Muitas vezes, este processo de recuperação não acontece na velocidade 
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esperada, mesmo assim o paciente recebe alta, colocando em risco o bem-estar ou mesmo 

a vida do paciente e o próprio sistema ambulatorial. Outrora, procedimentos ambulatoriais 

eram priorizados para o período matinal. No entanto, essa prática limita, sobremaneira, o 

número de procedimentos que podem ser realizados numa unidade ambulatorial. Assim, 

o ideal seria que adotássemos o sistema americano que considera o paciente ambulatorial 

aquele que permanece na instituição menos de 24 horas. Nesta vertente, os 

anestesiologistas se adaptam à situação e muitas vezes escolhem a técnica anestésica com 

base na probabilidade de alta do paciente com maior segurança. Esses dados não foram 

coletados no presente trabalho, mas muitos procedimentos que poderiam ser realizados 

sob anestesia regional (tratamento de varizes no membro inferior, por exemplo) foram 

realizados sob anestesia geral, tudo isso para facilitar o processo de alta do paciente. 

Poucos procedimentos foram realizados sob anestesia geral sem obtenção de via aérea 

(Tabela 5). Isso significa que poucos procedimentos ambulatoriais de curta duração são 

realizados na instituição, pois a escolha de se obter via aérea depende, na maioria das 

vezes, do tempo do procedimento. Isso está de acordo com a realidade do hospital, já que 

é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é um hospital de referência e os procedimentos 

mais simples são realizados nos hospitais afiliados. Aqui têm prioridade os procedimentos 

mais complexos. Se comparamos o nosso sistema ambulatorial ao sistema americano, 

perdemos dinheiro e possibilidades de expansão, pois com um sistema mais maleável, onde 

o paciente ambulatorial possa permanecer como “internação de curta permanência” até  4 

horas após sua admissão, um número maior de pacientes poderia ser atendido sob este 

sistema. 

Praticamente todas as especialidades cirúrgicas realizam procedimentos sob o 

sistema ambulatorial. O apêndice E apresenta os procedimentos mais comuns descritos na 

literatura, divididos por especialidades. (CANGIANI, 2001; CFM, 2008; OLIVA FILHO,1983) e 

nossa casuística possui características semelhantes, mesmo com os problemas existentes. 

Precisamos levar em consideração o período em que a amostra desta pesquisa foi coletada, 

ou seja, em meio à pandemia pelo novo coronavírus, onde o número de procedimentos 

ambulatoriais sofreu queda significativa. No período de março a julho de 2020, o centro 
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cirúrgico do HCFMRP permaneceu aberto somente para procedimentos de urgência, 

emergência e os considerados inadiáveis e retornou às suas atividades, gradualmente, a 

partir de agosto de 2020. 

Após o término do procedimento, o transporte para a SRPA deverá ser realizado, 

de forma segura, pela equipe anestésica e de enfermagem, tanto nos procedimentos 

realizados no Centro Cirúrgico como nas unidades não vinculadas. O paciente deverá ser 

monitorizado quanto à circulação (frequência cardíaca, pressão arterial e determinação do 

ritmo cardíaco através de ECG contínuo), à respiração (frequência e amplitude respiratória 

e saturação periférica de oxigênio) ao estado de consciência, intensidade de dor e atividade 

motora. Estes deverão ser avaliados na primeira hora de 15 em 15 minutos, na segunda 

hora de 30 em 30 minutos e posteriormente de hora em hora (ASA, 2009; BRASIL, 2006;  

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (RDC) nº 50, publicada em 21 de fevereiro de 2002, fica obrigatoriamente 

a SRPA vinculada à planta física da Unidade de Centro Cirúrgico, este estando vinculado a 

um hospital ou não (BRASIL, 2020). Determina, também, que o número de leitos na sala de 

recuperação pós-anestésica deverá ser igual ao número de salas operatórias com o 

acréscimo de um leito e todos os leitos deverão ter condições de atendimento aos pacientes 

de forma intensiva, garantido que todas as necessidades dos pacientes sejam supridas 

(BRASIL, 2020). 

Em relação ao dimensionamento de pessoal na sala de recuperação pós-anestésica, 

o Conselho Federal de Enfermagem determina que seja obrigatório 1 (um) enfermeiro para 

cada 8 (oito) pacientes, se estes não estiverem sob ventilação mecânica ou 1 (um) 

enfermeiro para 3 (três) ou 4 (quatro) pacientes sob ventilação mecânica e 1 (um) técnico 

de enfermagem para cada 4 (quatro) pacientes (AIKEN et al., 2003; BRASIL, 2017), estando 

ainda o anestesista responsável até a alta hospitalar dos pacientes (BRASIL, 2008). 

Esta proporção é a ideal para uma avaliação correta do paciente sob cuidados 

intensivos, prevenindo assim que sinais e sintomas que indiquem problemas relacionados 

ao ato cirúrgico ou anestésico passem despercebidos pela equipe de enfermagem e 
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eventos adversos não detectados no início prejudiquem a recuperação adequada do 

paciente (AIKEN et al., 2003; BRASIL, 2008; BRASIL, 2017).  

Na chegada à sala de recuperação pós-anestésica, a avaliação inicial dos pacientes 

cabe à equipe de enfermagem, assim como o registro da monitorização e a continuidade 

do atendimento até o pleno reestabelecimento das funções vitais, psíquicas e motoras. A 

mensuração dos sinais vitais e a aplicação da escala de Aldrete e Kroulik (Apêndice F) 

deverão ser realizadas de 15 em 15 minutos na primeira hora, de 30 em 30 minutos na 

segunda hora e de hora em hora no tempo subsequente na SRPA (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2017; SOBECC, 2013). 

Quando encontradas alterações não previstas, a presença do anestesiologista na 

sala de recuperação pós-anestésica se faz necessária para uma avaliação secundária e 

intervenção, quando preciso. O trabalho em equipe garante a qualidade do atendimento 

prestado ao paciente e sua plena recuperação (AIKEN 2003; BRASIL, 2006; BRASIL, 2017). 

Os sinais vitais deverão se encontrar dentro do grau de normalidade, estimado pela idade 

e peso de cada paciente, além das intervenções de enfermagem baseadas no planejamento 

realizado pelo enfermeiro (NANDA, 2020). Lembrando que para esta avaliação, o 

procedimento cirúrgico deverá ser levado em consideração, além do tipo de anestesia, a 

interação medicamentosa e dos sinais relativos a náuseas, vômitos, dor e circulação (BRASIL, 

2017). 

Na chegada à sala de recuperação pós-anestésica, 100% dos pacientes assinalaram 

nível menor do que 2 na escala analógica visual. O grau de dor seria medido no momento 

da alta da unidade, mas essa avaliação não foi feita, já que nenhum paciente teve alta se 

estivesse com queixa álgica importante. Da mesma forma, nenhum paciente recebeu alta 

da unidade se estivesse apresentando náusea ou vômito. A alta só ocorreu quando o índice 

de Aldrete e Kroulik estivesse no patamar 9 ou 10. Noventa e dois por cento dos pacientes 

já chegaram à sala de recuperação anestésica com índice de Aldrete e Kroulik maior do que 

8. A escala de Aldrete e Kroulik não é a mais adequada para a alta de pacientes 

ambulatoriais. A escala de Chung reúne parâmetros mais adequados para este fim 

(ABDULLAH; CHUNG, 2014). No entanto, como a sala de recuperação recebe pacientes do regime 
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de internação e do regime ambulatorial, a escala de Aldrete e Kroulik é aplicada para todos os 

pacientes. 

Os dados explicitados na tabela 8 demonstram a quantidade de pacientes que 

apresentaram algum tipo de transtorno. Nota-se que menos de 9 % dos pacientes apresentaram 

algum transtorno digno de nota e isso pode ser explicado, também, pelos dados apresentados nas 

tabelas 6 e 7. Nestas tabelas, observam-se as quantidades de medicamentos utilizadas para 

prevenção de vômitos e dor. Quase a totalidade dos pacientes recebeu medicamento para 

prevenção de vômitos e dor. Esta conduta parece ser eficiente. Interessante notar que a utilização 

de opioides para prevenção da dor foi pequena nos pacientes ambulatoriais. Talvez essa seja uma 

conduta sensata, já a utilização de opioides pode aumentar a frequência de efeitos colaterais, 

inclusive os vômitos. 

Quanto aos critérios de alta anestésica, esta pode ser realizada por protocolos 

institucionais como o uso da escala de Aldrete e Kroulik (ALDRETE; KROULIK, 1970; SOBECC, 

2013) ou por critérios empíricos adotados pelo anestesiologista (VOLQUIND et al., 2014). 

A avaliação do nível de consciência do paciente pode ser obtida com a aplicação da 

escala de sedação de Ramsay (Apêndice G). Esta escala baseia-se em critérios clínicos para 

avaliar o nível de sedação do paciente e o escore vai de 1 a 6 e avalia níveis de ansiedade, 

agitação ou coma não responsivo (NAMIGAR et al., 2017).  

A dor pode ser avaliada por meio de escalas. A mais utilizada é a escala analógica 

visual (SCOTT; HUSKISSON, 1976), mas outras também são muito empregadas como a 

escala de Wong-Baker Faces Pain Rating (Apêndice H) (BRASIL, 2006; BRASIL, 2017; 

OLIVEIRA et al., 2014). 

Quando os sinais vitais permanecerem dentre os valores de normalidade, o índice 

de Aldrete e Kroulik estiver em 9 ou 10 pontos e a dor e o sangramento estiverem 

controlados, o médico anestesiologista poderá dar alta anestésica e associá-la à alta 

hospitalar, dando assim o prosseguimento ao processo ambulatorial ou se achar necessário 

poderá solicitar ao cirurgião que faça um pedido de internação e transforme o processo 

em sistema de internação (BRASIL, 2008; SANTOS, et al., 2008). 

No ano de 2019 foram realizados, em todos os ambulatórios, o total de 732.121 

consultas e procedimentos, 508.267 exames especializados e outros procedimentos. Já no 
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Centro Cirúrgico no mesmo ano foram realizadas 26.313 cirurgias, porém, não há o registro 

oficial do número de procedimentos, exames e cirurgias realizados sob regime ambulatorial 

ou de internação (HCFMRP-USP, 2020). 

O nível de satisfação dos pacientes quanto aos procedimentos ambulatoriais e 

principalmente quanto à anestesia realizada nunca foi avaliado. Em geral, a avaliação 

realizada é sobre todo o atendimento hospitalar, englobando todas as etapas: da recepção, 

intervenção e alta hospitalar de ambos os sistemas e mesmo assim, estas avaliações não 

acontecem com todos os pacientes.  

A não separação dos sistemas de internação e ambulatorial prejudica não somente 

a avaliação e a fiscalização anteriormente citadas, mas também o planejamento que os 

profissionais envolvidos no sistema (cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) farão para o processo cirúrgico. Uma avaliação criteriosa do sistema 

permitiria um diagnóstico dos pontos fortes e dos pontos a melhorar. 

Em relação à coleta de dados, dois dificultadores se destacaram. O primeiro foi a 

pandemia que atingiu o país no ano de 2020, como descrito anteriormente e o centro 

cirúrgico ficou restrito a atendimento de procedimentos classificados como de urgência, 

emergência e/ou inadiáveis. Esta conduta teve o objetivo de liberar leitos de internações e 

de terapia intensiva. No pico da primeira onda da pandemia, em junho de 2020, houve a 

necessidade de se transformar a sala de recuperação pós-anestésica em centro de terapia 

intensiva para atendimento de pacientes graves não portadores de Covid, já que o centro 

de terapia intensiva convencional se ocupou no atendimento de pacientes com a doença. 

Algumas salas do centro cirúrgico ficaram exclusivas para atendimento de pacientes 

portadores de Covid. 

O segundo dificultador foi a baixa adesão dos pacientes em responder o 

questionário de nível de satisfação. Foram enviadas 600 mensagens com o link de acesso 

para o questionário de satisfação do paciente, destes 183 pacientes responderam, ou seja, 

30,5% dos pacientes. O questionário foi enviado por meio de mensagens eletrônicas via 

SMS (short message service), e-mail e pelo aplicativo WhatsApp para os endereços 
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eletrônicos e telefones celulares cadastrados no sistema da instituição, onde no final da 

mensagem havia um link com o endereço do questionário (Apêndice I).  

Tanto Carling (2004) quanto Edwards et al. (2009) afirmam que questionários 

impressos enviados pelos correios, mesmo que como carta registrada e até com selos para 

devolução, apresentam taxa de resposta que varia entre 12 e 25%, número menor que o 

obtido nesta pesquisa. Num estudo realizado na Alemanha em 2011 e 2012, a abordagem 

foi diferente. Os pesquisadores utilizaram divulgação em massa em fóruns, redes sociais e 

no sítio da rede mundial de computadores da associação de pacientes com espinha bífida, 

além de enviar mensagens eletrônicas para pacientes e familiares considerados como 

público-alvo. Apenas 149 pessoas visitaram o link e destes, houve 49 respostas ao 

questionário, ou seja, 67% de efetividade de um público que buscou o questionário de 

forma espontânea (FALEIROS et al., 2016). Foi também observado que questionários curtos 

e com informações claras e concisas têm taxas de respostas mais significativas que 

questionários longos e de difícil compreensão (BETZ et al., 2014). O questionário 

desenvolvido para este trabalho foi pensado desta maneira, com perguntas curtas e 

objetivas, com respostas de múltipla escolha, facilmente respondidas pelos telefones 

celulares atuais. 

Se compararmos a quantidade de respostas obtidas neste trabalho com a literatura, 

obtivemos uma taxa de respostas aceitável e que nos permite analisar de maneira adequada 

os acertos e falhas do sistema ambulatorial de cirurgias realizadas no HCFMRP-USP. 

Só 12 % dos pacientes tiveram algum episódio de vômito após a alta hospitalar e só 

3 (três) dos 183 que devolveram o formulário tiveram vômitos de forma frequente. Já 22 % 

dos pacientes tiveram dor de forma frequente, mas mais de 50 % não tiveram nenhuma 

dor ou tiveram dor só ocasionalmente. Estes dados indicam que o regime ambulatorial foi 

bem escolhido para estes pacientes.  

Trinta e cinco pacientes tiveram algum outro sinal ou sintoma que não fosse dor ou 

vômito. O sintoma mais relatado foi dor de cabeça constante (11 pacientes), retorno precoce 

ao médico (9 pacientes), olhos irritados (9 pacientes). Dois pacientes referiram que a 

memória ficou afetada. 
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Os resultados deste trabalho apresentam respostas para perguntas até então não 

formuladas no HCFMRP-USP. Quanto à visão, a grande maioria dos pacientes aprova o 

sistema ambulatorial de cirurgias, procedimentos e exames da instituição. Noventa e quatro 

por cento dos pacientes disseram que repetiriam o procedimento da mesma forma e 92% 

recomendam o sistema.  

De todos os pacientes entrevistados, 78,7% deram nota 10 no grau de satisfação e 

11,5% deram nota 9. Destes, apenas 4,9% precisaram retornar ao médico antes do dia da 

consulta, portanto, consideremos este o número relativo à incidência de complicações. 

Obtivemos um índice abaixo de 5%, o que é caraterizado como excelente. 

Relativo aos custos, os procedimentos também se justificam, pois, como descrito na 

discussão do trabalho, acrescenta-se o valor de R$ 2.541,00 por dia para internações em 

enfermaria cirúrgica, este valor fica além dos custos com o procedimento. Ou seja, para a 

instituição, o Sistema Único de Saúde e/ou para o Sistema Complementar que financia as 

cirurgias no HCFMRP-USP, o sistema ambulatorial é viável, seguro e econômico. 

Diante do exposto, conclui-se que o sistema ambulatorial de cirurgias no HCFMRP-

USP é viável para a instituição e para os pacientes, é bastante econômico, apresenta altos 

graus de satisfação dos usuários e baixa taxa de complicações.  

Sugere-se, como intervenção, a separação dos pacientes submetidos ao sistema de 

internação e ambulatorial, ou criando um centro cirúrgico exclusivo ou reestruturando a 

planta física já existente. Essa medida é importante para melhorar o controle destes 

processos, reduzir ainda mais os custos e direcionar as equipes que são envolvidas neste 

sistema, aumentando a autonomia do setor ambulatorial. 

Outra intervenção seria a reserva de leitos para pacientes ambulatoriais. Esta medida 

reduziria a pressão para que pacientes tivessem alta a qualquer custo, pois internações não 

previstas acontecem com frequência e estes impactam o paciente, seus familiares, as 

equipes cirúrgicas e a instituição de maneira bastante negativa.  

Os resultados deste trabalho demonstram que mesmo em um ano pandêmico, onde 

os números se mantiveram negativos nas instituições de saúde em todo o mundo, o sistema 
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ambulatorial de cirurgias e procedimentos no HCFMRP-USP se mostrou seguro a todos os 

envolvidos, além de ser um sistema promissor e econômico.  

Se mais medidas de expansão forem adotadas o sistema poderá aumentar 

significativamente o seu fluxo nos próximos anos, mantendo o HCFMRP-USP como um 

hospital de excelência em procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e, além disso, ainda 

aumentar a eficácia na dissolução dos casos operatórios de baixa e média complexidade, 

reduzindo drasticamente a fila de pacientes que aguardam cirurgias. 

Conclui-se que, apesar de todos os problemas apontados, anestesia e a cirurgia 

ambulatorial funcionam bem no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e os pacientes 

aprovam o método. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o sistema ambulatorial de cirurgias no HCFMRP-USP é viável para a 

instituição e para os pacientes, é bastante econômico, apresenta altos graus de satisfação 

dos usuários e baixa taxa de complicações 
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APÊNDICE A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“Anestesia ambulatorial: avaliação da e ic cia, des ec os clínicos e satis ação dos pacientes” 

 

Nós, abaixo identificados de forma detalhada, estamos convidando-o (a) para participar, 

como voluntário(a), da pesquisa intitulada – “Anestesia ambulatorial: avaliação da eficácia, 

desfechos clínicos e satisfação dos pacientes”. Após explicação, orientação e leitura deste 

documento, você deverá assinar no final, caso concorde em participar. 

As informações abaixo são fornecidas com o intuito de esclarecê-lo(a) a respeito da presente 

pesquisa para que você possa decidir sobre a sua participação voluntária na mesma. Essa pesquisa tem 

o objetivo de avaliar o funcionamento da anestesia ambulatorial no Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto, para que possamos propor alternativas, caso detectemos que as coisas não funcionam bem. 

Cirurgia ambulatorial é aquela que o paciente é operado e vai para casa sem pernoitar no hospital. Não 

ocorrerá nenhuma interferência por parte dos pesquisadores na rotina atual da cirurgia 

ambulatorial. Apenas serão feitas anotações quanto ao tipo de anestesia que você receberá, quanto 

tempo você ficará na sala de recuperação e que medicamentos você receberá. Você receberá um 

formulário para ser preenchido em casa durante os primeiros 7 dias de pós-operatório para anotar 

algumas informações pertinentes à evolução pós-operatória e depois deverá devolvê-lo pelo correio (o 

envelope já estará com o selo). Não haverá risco adicional pelo fato de você participar desta 

pesquisa, pois tudo ocorrerá de acordo com a rotina atual, sem interferência por parte dos 

pesquisadores. Pode acontecer de você apresentar algum grau de desconforto (cansaço) ao preencher o formulário. Por 

outro lado, não se prevê que você obtenha alguma vantagem direta, mas os pacientes futuros 

poderão se beneficiar caso consigamos propor melhorias para a cirurgia ambulatorial. Garantimos 

a você que os dados desta pesquisa serão divulgados e que os seus dados serão analisados em conjunto 

com os dados colhidos de outros pacientes que participarem. Em nenhum momento você será 

identificado(a), ou seja, a sua identidade será preservada. 

Nós Luís Vicente Garcia – professor de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (fone 16-99916494) e Allison Roberto da Silva, enfermeiro do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

(fone 16-981197042) somos os responsáveis por este estudo. Você poderá contactar-nos em qualquer 

momento desta pesquisa nos telefones do nosso Serviço no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - Fones 

3602211, 36022452 ou no celular assinalado acima, para esclarecer dúvidas, solicitar ajuda ou retirar o seu 

consentimento. A retirada do seu consentimento não implicará em nenhuma sanção, ou seja, não será 

punido(a) pelo fato de não querer mais participar e seu tratamento seguirá o curso rotineiro adotado 

nesta instituição. 

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que são responsáveis 

por supervisionar pesquisas em seres humanos que estão sendo feitas na instituição e tem a função de 

proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os participantes de pesquisa que se 
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voluntariam a participar da mesma. O CEP do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto está localizado no Subsolo do Hospital e funciona das 8:00 às 17:00. O telefone de contato é o (16) 

3602-2228. 

Ribeirão Preto,  de de 20 

 

  assinatura do paciente ou do responsável legal 

 

  assinatura do pesquisador responsável pela coleta 
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APÊNDICE C – Classificação do Estado físico segundo Sociedade Americana de 

Anestesiologistas 

 

Classificação do estado físico segundo a ASA 

ASA I Paciente saudável 

ASA II Paciente com doença sistêmica leve 

ASA III Paciente com doença sistêmica grave 

ASA IV Paciente com doença sistêmica grave que é uma ameaça 

constante à vida 

ASA V Paciente moribundo que não se espera que sobreviva mesmo 

com a cirurgia 

ASA VI Paciente com morte cerebral cujos órgãos serão removidos 

para fins de doação 
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APÊNDICE D – Tipos de anestesia e objetivos durante anestesia ambulatorial 

 

 

Tipo de anestesia Objetivos 

Sedação Promover efeitos reversíveis de Amnésia (perda 

temporária da memória) e Relaxamento muscular. 

Anestesia Geral Promover um nível de inconsciência reversível nos 

pacientes, ela se caracteriza por provocar cinco 

elementos anestésicos: Amnésia; Analgesia 

(ausência da dor); Inconsciência; Bloqueio dos 

reflexos e Relaxamento muscular. 

Anestesia Locorregional 

não associada à sedação 

Promover uma perda reversível da sensibilidade de 

uma extremidade ou de uma região do corpo, efeito 

obtido com infusão de um ou mais agentes 

anestésicos, que bloqueiam a condução nervosa até 

o local desejado, este efeito pode ser obtido em 

plexos nervosos, nervos periféricos ou  no espaço 

subaracnóideo. 

Anestesia Locorregional 

associada à sedação 

Anestesias e/ou bloqueios locorregionais 

combinadas ao uso de sedativos. 

Anestesia Combinada Combinação de duas técnicas anestésicas. 
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APÊNDICE E – Procedimentos que podem ser realizados no regime ambulatorial 

 

especialidade Procedimento 

Cirurgia Pediátrica - Instalação e remoção de cateteres; 

- Drenagem de abscessos; 

- Correção de hérnias (inguinais e umbilicais); 

- Hipospádia; Postectomia 

Cirurgia Plástica - Exérese de tumores de pele; 

- Lipoaspiração; 

- Mastoplastia adicional com próteses; 

- Rinoplastia; 

- Otoplastia; 

- Blefaroplastia. 

Dermatologia - Exérese de tumores (com ou sem rotação de retalho); 

Exames diagnósticos - Ressonância Magnética; 

-Tomografias computadorizadas; 

- Endoscopias, colonoscopias; 

- Cateterismos, angioplastias; 

- Arteriografias. 

Ginecologia - Histeroscopia diagnóstica ou cirúrgica; 

- Biopsias; 

- Bartolinectomia; 

- Cerclagem uterina;  Implante de DIU; 

- Exérese de nódulos, pólipos ou pequenos tumores; 

- Dilatação e/ou cauterização de colo de útero. 

Oftalmologia - Facectomia com ou sem implante de lente intraocular; 

- Exérese de tumor escleral; 

- Retinorrafias; 

- Estrabismos; 

- Vitrectomias; 

- Xantelasma. 

Otorrinolaringologia - Adenoamidalectomia; 

- Adnoidectomia; 

- Timpanotomia; 

- Septoplastia; Timpanoplastia; 

- Biopsias; 

- Timpanotonia com implante de tubo de aeração; 

- Exérese de tumores. 
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Ortopedia - Artroscopias; 

- Cirurgias da mão; 

- Correção de manguito rotador; 

- Pequenas amputações; 

- Artrodese de fraturas do pé ou mão; 

- Redução de fraturas; 

- Tenorrafias e/ou tenotomias; 

- Biópsia óssea e/ou de músculos. 

Procedimentos 

terapêuticos 

- Bloqueios; 

- Radiofrequências; 

- Eletroconvulsoterapia; 

- Litotripsia não invasiva. 

Proctologia - Abscessos; 

- Biopsias; 

- Hemorroidectomia; 

- Fissurectomia; 

- Dilatação anal; 

- Exérese de tumores superficiais. 

Urologia - Implante de cateteres duplo J; 

- Extração de cálculos renais, ureterais ou de bexiga; 

- Ureterorrenolitotripsia; 

- Postectomia; 

- Orquidopexia; 

- Orquiectomia; 

- Hidrocelectomia; 

- Vasectomia; 

- Biópsias. 
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APÊNDICE F – Escala de Aldrete e Kroulik 

 

 

Atividade Muscular Movimenta os quatro membros 2 

Movimenta dois membros 1 

Incapaz de movimentar os membros. 0 

Respiração Respiração profunda, tosse livremente 2 

Apresenta dispneia ou limitação respiratória 1 

Apneia 0 

Consciência Lúcido, orientado no tempo e espaço 2 

Desperta se solicitado 1 

Não responsivo 0 

Circulação PA em 20% do nível pré-anestésico 2 

PA entre 20 e 49% do nível pré-anestésico 1 

PA em 50% do nível pré anestésico 0 

Saturação de 

Oxigênio 

Capaz de manter SpO2 > 92% em ar ambiente 2 

Necessita de oxigênio para manter SpO2 > 90% 1 

Apresenta SpO2 < 90%, mesmo com oxigênio 0 
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APÊNDICE G – Escala de Sedação de Ramsay 

 

 

Escore Grau de sedação atingido 

1 Ansioso, agitado ou irrequieto. 

2 Cooperativo, aceitando ventilação, orientado, tranquilo. 

3 Dormindo, com resposta discreta a estimulo tátil ou auditivo 

4 Dormindo, com resposta mínima a estímulo tátil ou auditivo 

5 Sem resposta a estímulo tátil ou auditivo, porém com resposta à dor. 

6 Sem resposta a estímulo doloroso 
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APÊNDICE H – Escala e Faces 
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APÊNDICE I – Print de uma mensagem enviado para um dos pacientes 

 

 

 


