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“O nordestino é, antes de tudo, um forte.”
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Sousa AFL. Monitoramento remoto de pacientes cirúrgicos no pós-alta: avaliação do risco
de complicações. [Tese]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo; 2020.
RESUMO
O monitoramento das complicações de pacientes cirúrgicos no período pós-alta é um
desafio, principalmente pela dificuldade de seguimento no ambiente domiciliar. Neste
sentido, este estudo possibilitou construir e validar diretrizes para monitorar pacientes
cirúrgicos no período pós-alta hospitalar durante o período de aparecimento de
complicações. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa multimétodo em quatro etapas
consecutivas e encadeadas: 1 - Prospecção, revisão e análise dos aplicativos voltados ao
paciente cirúrgico; 2 - Revisão integrativa sobre as complicações pós-alta; 3 Desenvolvimento de diretrizes de monitoramento; e 4 - Avaliação da viabilidade da diretriz
proposta por meio do seguimento de egressos de artroplastia de joelho e quadril. Na
primeira etapa, nas bases de dados, 14 estudos que apresentavam algum aplicativo (apps)
para smartphone voltados ao paciente cirúrgico foram selecionados, sendo predominante
estudos procedentes dos Estados Unidos da América (28.6%). Das bases de patentes, 10
registros foram recuperados, sendo 60% dos apps na base de patente americana (USPTO),
hospedados em sistemas híbridos (iPhone e Android) e desenvolvidos de 2014 a 2018
(80%). Havia uma série de apps voltados aos pacientes cirúrgicos, como alvos e/ou
usuários, no entanto, pautados, sobretudo, na troca de mensagens de texto e imagens e
concentrados no auxílio ao médico/equipe de saúde na preparação do paciente, durante o
procedimento ou no período pós-cirúrgico hospitalar, não havendo aplicativos para
assistência pós-alta em domicílio. Na segunda etapa, 10 estudos primários incluídos
mostraram que as complicações infecciosas foram as mais comuns, com destaque para
pneumonia e infecção urinária e do sítio cirúrgico. Nos estudos, a presença de
complicações esteve ligada à necessidade de reoperações ou pior sobrevida e aumento da
mortalidade. A frequência de monitoramento e o tempo de seguimento foram incomuns nos
estudos. Com base nisto, na etapa 3, criou-se uma diretriz em que foram elencadas 16
complicações elegíveis para serem utilizadas no monitoramento de pacientes cirúrgicos no
período pós-alta hospitalar. De acordo com o consenso dos especialistas, é necessário o
monitoramento do paciente, ao menos, uma vez por dia (68,8%). Por outro lado, o tempo
máximo de monitoramento apresentou maior variação, de 48 horas até 30 dias, no caso da
presença de sinais e sintomas de infecção. Ao testar a aplicabilidade do instrumento com
99 pacientes, 32,3% desenvolveram, ao menos, uma complicação, sendo que 10,1%
desenvolveram mais de uma complicação num seguimento de 30 dias. Dor (31; 31,3%) e
Infecção (12; 12,1%) foram as complicações mais prevalentes. Identificou-se associação
estatística entre os desfechos clínicos dos pacientes submetidos à cirurgia de joelho e
quadril e a presença de complicações no período pós-operatório (p<0,001). Desta forma,
acredita-se que a monitorização do egresso cirúrgico no domicilio é imprescindível para a
vigilância epidemiológica da ocorrência de complicações e direcionamento da politicas
públicas de prevenção e controle.
PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos cirúrgicos operatórios;
operatórias; Monitoramento epidemiológico; Infecções.
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Sousa AFL. Remote monitoring of surgical patients after discharge: assessment of the risk
of complications. [Thesis]. Ribeirão Preto: Ribeirão Preto School of Nursing, University of
São Paulo; 2020.
ABSTRACT
Monitoring the complications of surgical patients in the post-discharge period is a challenge,
mainly due to the difficulty of follow-up at home. This study made it possible to build and
validate guidelines for monitoring surgical patients in the post-discharge period during the
period of complications. For this, a multi-method research was developed in four
consecutive and linked stages: 1 - Prospecting, reviewing and analyzing applications aimed
at surgical patients; 2 - Integrative review on the main post-discharge complications; 3 Development of monitoring guidelines; and 4 - Evaluation of the feasibility of the proposed
guideline through home follow-up of patients undergoing knee and hip arthroplasty surgery.
In the first stage, in the databases, 14 studies that presented an application (apps) for
smartphones aimed at the surgical patient were selected, with predominant studies coming
from the United States of America (28.6%). From the patent bases, 10 records were
recovered, 60% of the apps on the United States patent base (USPTO), hosted on hybrid
systems (iPhone and Android) and developed from 2014 to 2018 (80%). There were a
number of apps aimed at surgical patients, as targets and / or users, however, based mainly
on the exchange of text messages and images and focused on assisting the doctor / health
team in preparing the patient during the procedure, or in the hospital post-surgical period,
with no applications for post-discharge assistance at home. In the second stage, 10 primary
studies included showed that infectious complications were the most common, with
emphasis on pneumonia and urinary and surgical site infection. In the studies, the presence
of complications was linked to the need for reoperations or worse survival and increased
mortality. Monitoring frequency and follow-up time were uncommon in the studies. Based
on this, in step 3, a guideline was created in which 16 eligible complications were listed for
use in monitoring surgical patients in the post-hospital discharge period. According to the
experts' consensus, it is necessary to monitor the patient at least once a day (68.8%). On
the other hand, the maximum monitoring time showed a greater variation, from 48 hours to
30 days, in the case of the presence of signs and symptoms of infection. When testing the
applicability of the instrument with 99 patients, 32.3% developed at least one complication,
with 10.1% developing more than one complication in a 30-day follow-up. Pain (31; 31.3%)
and Infection (12; 12.1%) were the most prevalent complications. A statistical association
was identified between the clinical outcome of patients undergoing knee and hip surgery
and the presence of complications in the postoperative period (p <0.001). Thus, it is believed
that the monitoring of surgical egress at home is essential for the epidemiological
surveillance of the occurrence of complications and the direction of public policies for
prevention and control.
KEYWORDS:
Surgical
Procedures,
Epidemiological Monitoring; Infections.

Operative;

Postoperative

complications;
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Sousa AFL. Monitoreo remoto de pacientes quirúrgicos después del alta: evaluación del
riesgo de complicaciones. [Tesis] Ribeirão Preto: Escuela de Enfermería Ribeirão Preto,
Universidad de São Paulo; 2020.
RESUMÉN
El monitoreo de las complicaciones de los pacientes quirúrgicos en el período posterior al
alta es un desafío, principalmente debido a la dificultad del seguimiento en el hogar. Este
estudio permitió construir y validar pautas para monitorear pacientes quirúrgicos en el
período posterior al alta durante el período de complicaciones. Para esto, se desarrolló una
investigación de múltiples métodos en cuatro etapas consecutivas y vinculadas: 1 Prospección, revisión y análisis de aplicaciones dirigidas a pacientes quirúrgicos; 2 Revisión integradora sobre las complicaciones posteriores al alta; 3 - Desarrollo de pautas
de monitoreo; y 4 - Evaluación de la viabilidad de la directriz propuesta a través del
monitoreo de graduados de artroplastia de rodilla y cadera. En la primera etapa, en las
bases de datos, se seleccionaron 14 estudios que presentaron una aplicación para
teléfonos dirigidos al paciente quirúrgico, con estudios predominantes procedentes de los
Estados Unidos de América (28,6%). De las bases de patentes, se recuperaron 10 registros,
el 60% de las aplicaciones en la base de patentes estadounidense (USPTO), alojadas en
sistemas híbridos (iPhone y Android) y desarrolladas de 2014 a 2018 (80%). Sin embargo,
hubo una serie de aplicaciones destinadas a pacientes quirúrgicos, como objetivos y / o
usuarios, basadas principalmente en el intercambio de mensajes de texto e imágenes y
centradas en ayudar al médico / equipo de salud a preparar al paciente durante el
procedimiento. o en el período posquirúrgico del hospital, sin solicitudes de asistencia postalta en el hogar. En la segunda etapa, 10 estudios primarios incluidos mostraron que las
complicaciones infecciosas eran las más comunes, con énfasis en la neumonía y la
infección del sitio urinario y quirúrgico. En los estudios, la presencia de complicaciones se
relacionó con la necesidad de reoperaciones o peor supervivencia y aumento de la
mortalidad. La frecuencia de seguimiento y el tiempo de seguimiento fueron poco frecuentes
en los estudios. En base a esto, en el paso 3, se creó una guía en la que se enumeraron
16 complicaciones elegibles para su uso en el monitoreo de pacientes quirúrgicos en el
período posterior al alta hospitalaria. Según el consenso de los expertos, es necesario
controlar al paciente al menos una vez al día (68,8%). Por otro lado, el tiempo máximo de
monitoreo mostró una mayor variación, de 48 horas a 30 días, en el caso de la presencia
de signos y síntomas de infección. Al evaluar la aplicabilidad del instrumento con 99
pacientes, el 32.3% desarrolló al menos una complicación, con el 10.1% desarrollando más
de una complicación en un seguimiento de 30 días. El dolor (31; 31,3%) y la infección (12;
12,1%) fueron las complicaciones más frecuentes. Se identificó una asociación estadística
entre el resultado clínico de los pacientes sometidos a cirugía de rodilla y cadera y la
presencia de complicaciones en el postoperatorio (p <0,001). Por lo tanto, se cree que el
monitoreo de la salida quirúrgica en el hogar es esencial para la vigilancia epidemiológica
de la aparición de complicaciones y la dirección de las políticas públicas de prevención y
control.
PALABRAS CLAVE: Procedimientos Quirúrgicos, Operativos; Complicaciones
postoperatorias; Monitoreo epidemiológico; Infecciones
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1 APRESENTACÃO
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Minha mãe fala que, enquanto estava em trabalho de parto do seu primeiro e tão
aguardado “filho homem”, ouvia vozes, nos alto-falantes do hospital, anunciarem os nomes
dos “doutores”, solicitando que os mesmos fossem aos seus setores para atendimento.
Ali, naquele momento, prestes a iniciar o trabalho de parto, ela desejou que seu filho,
um dia, também fosse doutor. Daria a ele, assim, um nome que ela achou que fosse “de
doutor” em homenagem a dois médicos que, outrora, cruzaram a sua vida.
Eu nasci com esta mágica e desafiadora responsabilidade: ser um doutor. Esta
história é muito importante para mim, porque, nascendo em dezembro de 1991, numa
família pobre do interior do Piauí, com a mãe professora e o pai vigilante, ser doutor parecia
um sonho bem distante. Mas a vida tem incríveis reviravoltas.
Meus pais sempre se esforçaram para que eu e meus irmãos pudéssemos ter uma
educação digna e cobraram isso com frequência de nós. Empenharam-se e “apertaram os
cintos”. Assim, com a ajuda deles e de outros familiares, consegui entrar em um curso
superior da instituição pública mais renomada do meu Estado, a Universidade Federal do
Piauí (2011.2).
Confesso que tive dificuldade para me encontrar no meu curso, de cara, e no primeiro
ano, não achei que fosse o curso certo para mim. Mas tive a sorte de fazer amigos que me
apresentaram a pesquisa e, algum tempo depois, fui aceito na primeira chamada para a
iniciação científica (2013). Com uma disputada bolsa do CNPq, encerrei o ano com três
artigos publicados em um ótimo periódico nacional e gostei daquilo: comunicar o que eu
pesquisava para outros colegas pesquisadores, testar uma hipótese, aceitá-la ou refutá-la.
Daí para frente, dediquei-me muito à pesquisa: foram 15 papers até o fim da graduação
(2016.1), alguns prêmios e outras conquistas.
Neste contexto, ao longo do último ano de graduação, surgiu a dúvida: onde fazer o
mestrado?
A UFPI possuía um programa na área da Enfermagem, embora recente, já possuía
conceito CAPES 4. Só dois programas no Brasil eram de excelência. Neste momento,
parecia sonhar demais sair do interior do Piauí e tentar um dos melhores programa de PósGraduação da Enfermagem brasileira. Mas nem um sonho é demais quando há esforço
para materializá-lo.
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Eu lembro que, uma tarde, pensei em enviar um e-mail para uma das pesquisadoras
que mais admirava na minha área de pesquisa e que, três anos antes, eu já havia afirmado
aos colegas que seria a minha orientadora de Doutorado. Escrevi o e-mail, reli três ou
quatro vezes e enviei, dizendo quem eu era, o que fazia e o que pretendia. Horas depois,
para a minha surpresa, recebi a devolutiva: “Álvaro, será um prazer lhe orientar e lhe ter no
nosso PPG, vamos aprofundar as conversas”. Eu não poderia ficar mais feliz por ter sido
aceito por alguém que eu admirava muito em um programa de excelência conceito 7.
Mais surpreso ainda fiquei quando ela me ofereceu a possibilidade de fazer o
“doutorado direto”. Nesta modalidade, eu teria mais tempo para desenvolver a minha
pesquisa, mas concorreria com uma série de profissionais com mestrado para ingresso no
PPG. Tive medo, mas os meus amigos me ajudaram muito... e enfim, concorri. Viajei até
Ribeirão Preto, fiz a entrevista e, um mês depois, veio o resultado: “aprovado em primeiro
lugar”, sem mestrado e sem terminar a graduação. Foi, de fato, um momento único,
ampliado pela alegria de saber que os meus amigos passaram também na prova do
Mestrado: Artur, em primeiro lugar, e Layze, em terceiro.
Artur e eu nos mudamos juntos para Ribeirão Preto, largamos tudo em busca do
sonho da pós-graduação. Confesso que não foi fácil, escutamos, diariamente,
questionamentos quanto a nossa produção, formação, capacidade e origem. Não aliviaram
as palavras e não mediram esforços para nos fazer desistir. Este era o nosso sonho e, por
isso, não desistimos. Pelo contrário, ampliamos o nível, queríamos a internacionalização.
E foi assim que, em dezembro de 2017, eu entrei em contato com a minha segunda
orientadora em Lisboa. Foi uma negociação acirrada por Skype, mas a Profa. Denise
(orientadora do Brasil) conseguiu estabelecer um diálogo que levou a minha aceitação para
a dupla titulação supervisionada pela Profa. Inês.
De repente, eu era um dos poucos alunos do Brasil a estar num programa em que
haveria a possibilidade de ter dois títulos de doutor, um no Brasil e o outro em Portugal,
sem nem mesmo ter feito o mestrado.
O desafio cresceu: eu teria que largar tudo por um ano e atravessar mais de 7.000
Km rumo a um novo continente, um novo curso, uma nova orientadora e novas disciplinas.
E foi assim que, por mais de 12 meses, fiquei em Lisboa. Foi um ano incrível: passei a
integrar redes de pesquisa internacionais (GHTM, UNITE, RedLGBT), recebi dois prêmios
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internacionais da Web Of Science, tornei-me editor de uma Revista Britânica e orientador
de mestrado, chegando aos 50 papers publicados.
Agora, estou a um ato de realizar o profético desejo da minha mãe e me tornar o
primeiro membro da minha família, que é gigante, a ter uma Pós-graduação Stricto Sensu.
Espero que este final seja feliz. Obrigado a todos que estiveram presentes nesta breve,
mas intensa, carreira acadêmica.
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2 INTRODUÇÃO
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Atualmente, a necessidade de otimização de recursos e despesas decorrentes da
internação hospitalar tem significativa influência na decisão de alta dos pacientes. Percebese uma pressão socioeconômica para conceder a alta o mais rápido possível, visando à
garantia de rotatividade dos leitos e à melhoria do uso de recursos.
Em decorrência disto, pacientes que ainda necessitam de monitoramento clínico
podem ter a alta antecipada, principalmente pela necessidade de liberação de leitos.
Quando feita sem o rigor necessário e baseada em inconsistências clínicas, tal decisão
pode expor os pacientes a níveis inadequados de cuidados, resultando em readmissões e
até em óbitos. No caso de pacientes cirúrgicos, esta assertiva tem se tornando cada vez
mais frequente, especialmente pela alta probabilidade de complicações pós-cirúrgicas às
quais esses pacientes estão expostos (NAGELE et al, 2012).
A ocorrência de uma complicação pós-operatória indica mudança importante na
recuperação do paciente, conferindo-lhe risco aumentado de reoperação, tempo
prolongado de permanência no hospital, diminuição da disposição de vagas e aumento da
mortalidade (SAUNDERS et al, 2014).
O período pós-operatório configura-se em uma fase de elevado risco de
complicações e é definido como o tempo compreendido entre o término da cirurgia e a
retomada das atividades por parte do paciente. Costuma ser divido em três etapas
específicas e distintas: pós-operatório imediato, mediato e tardio (SOBECC, 2013). Embora
os riscos tendam a predominar nos primeiros dias da fase pós-operatória, não são
exclusivos desta (TEVIS; KENNEDY, 2013).
O período Pós-Operatório Imediato (POI) compreende o tempo de 12 a 24 horas
após a cirurgia. A sua duração é relacionada e dependente do porte ou da gravidade da
cirurgia, bem como do estado clínico do paciente ao término do procedimento. Em suas
primeiras horas, essa etapa, normalmente, desenvolve-se em um ambiente especial, que
é a sala de recuperação pós-anestésica. Em seguida, o paciente prossegue para o quarto
ou para a enfermaria caso não apareçam complicações (SOBECC, 2013). Em geral, o
paciente,

nesse

período,

apresenta

alterações

fisiológicas

importantes,

como

inconsciência, depressão cardiorrespiratória (em pacientes que receberam anestesia geral)
e ausência de sensações e tono simpático (em casos de anestesia regional), o que provoca
a necessidade de que ele esteja em observação contínua e sob cuidados específicos
(TEVIS; KENNEDY, 2013).
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O período de Pós-Operatório Mediato (POM) inicia-se após as 24 primeiras horas de
término de cirurgia e se desenvolve por cerca de sete dias. Nesta fase, os riscos de
complicações em sistemas vitais ainda estão presentes, mas são menores do que no
momento anterior. Ainda assim, a monitoração e o controle dos parâmetros vitais precisam
continuar com uma sistemática de tempo, principalmente nos casos de grandes cirurgias
ou quando há a presença de fatores de risco para complicações (STRACIERI, 2008;
BRUNICARD, 2007; PETREZ, 2003).
O terceiro período, denominado Pós-Operatório Tardio (POT), é definido como um
“período de difícil determinação” e envolve as condições de evolução do processo de
cicatrização da ferida cirúrgica, bem como o restabelecimento da função orgânica
proporcionada pelo tratamento cirúrgico. Geralmente, relaciona-se com o desaparecimento
dos achados clínicos (dor, mal-estar e instabilidade dos sistemas orgânicos) relacionados
ao procedimento cirúrgico realizado. Esse desaparecimento ocasiona uma diminuição da
atenção ao paciente e à ferida cirúrgica, o que pode proporcionar o desenvolvimento de
complicações de maior ou menor gravidade (TREVIS, 2013; BRUNICARD, 2007; PETREZ,
2003).
De forma geral, as complicações costumam variar em termos de frequência,
incidência e gravidade. Esta diferença relaciona-se a uma série de variáveis intrínsecas ao
paciente (idade, desnutrição, doenças pregressas, imunossupressão e outras), assim como
relacionadas ao procedimento, ao tipo de anestesia, ao grau de injúria e aos cuidados pósoperatórios (STRACIERI, 2008; BRUNICARD, 2007; PETREZ, 2003).
No que concerne à distribuição, as complicações cirúrgicas presentes em todo o
período pós-operatório costumam ser didaticamente classificadas em: geral, especial e
específica. A primeira pode acontecer com todos os pacientes operados e em qualquer sítio
do organismo, a exemplo da hemorragia (STRACIERI, 2008; MORAES, 2005; BRAVA
NETO; GONÇALVES, 2001). A complicação especial afeta um determinado grupo de
pessoas portadoras de uma afecção clínica pré-existente. As complicações específicas são
aquelas inerentes ao órgão operado (STRACIERI, 2008; MORAES, 2005; BRAVA NETO;
GONÇALVES, 2001; BRUNICARD, 2007; PETREZ, 2003).
Várias pesquisas que envolvem esta temática buscaram identificar fatores préoperatórios que predispõem pacientes a complicações no período pós-operatório.
Comumente, identificou-se correlação entre um eficiente período pré-operatório e um
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período pós-operatório com menores níveis de complicações clínicas, já que pacientes com
risco aumentado de complicações pós-operatórias apresentaram estado de saúde e de
funcionamento mais precário na fase pré-operatória (STRACIERI, 2008; MORAES, 2005;
BRAVA NETO; GONÇALVES, 2001; BRUNICARD, 2007; PETREZ, 2003; TEVIS;
KENNEDY, 2013).
Infelizmente, identificou-se que muitos desses fatores não podem ser modificados
no período pré-operatório para melhorar os resultados dos pacientes, mas podem ser
utilizados para um melhor aconselhamento sobre os riscos de complicações pósoperatórias e sobre a mortalidade associada. Estes achados evidenciam a necessidade de
monitoramento do paciente com risco aumentado de complicações no período pósoperatório (MORRIS, 2007).
Uma limitação importante na notificação de complicações pós-operatórias é a
inexistência de um sistema padronizado para antever, relatar e classificar a gravidade da
complicação. Estudos que exploraram este objeto se limitam a descrever arbitrariamente
complicações como "graves", “maiores” ou "menores", o que resulta em dificuldades na
comparação de resultados em nível local ou global na literatura como um todo (TEVIS;
KENNEDY, 2013; LONGO et al, 2000; MORRIS et al, 2007).
Com relação a isto, em 1992, Clavien já propunha uma classificação das
complicações pós-operatórias visando à padronização de sua notificação com ênfase na
morbidade e no tratamento terapêutico. Em 2004 e 2009, Clavien e colaboradores
reavaliaram e revisaram o sistema de classificação de maneira articulada com um estudo
internacional que demonstrou reprodutibilidade da classificação com uma precisão alta,
variando entre 87 e 93%. No entanto, essa classificação não é tida como “padrão” e é
baseada no sistema de saúde da Suíça (CLAVIEN et al, 1992; DINDO, DEMARTINES,
CLAVIEN, 2004; CLAVIEN et al, 2009).
Cabe mencionar outro sistema de classificação de complicações de participantes do
American College of Surgeons, que utiliza o índice de morbidade pós-operatória (PMI) para
quantificar a gravidade da complicação pós-operatória (COHEN, 2009). Apesar de bem
recebido pela comunidade cientifica, o sistema foi considerado inferior ao anterior. Dessa
forma, não há uma recomendação única de órgãos de vigilância de infecção, tanto
internacionais, como o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), quanto
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nacionais, o que dificulta o estabelecimento de um panorama amplo e fidedigno sobre a
ocorrência de complicações cirúrgicas na fase pós-alta, principalmente em nível de Brasil.
No entanto, cabe aqui mencionar o esforço da Organização Mundial da Saúde,
através da “Aliança mundial para a segurança do paciente”, a qual estabelece uma série de
rotinas e check-list para melhorar a segurança do cuidado cirúrgico em todo o mundo, por
meio de padrões mínimos de segurança que podem ser aplicados em todos os países.
Ainda assim, reforça-se o padrão hospitalocêntrico desta iniciativa.
Portanto, na literatura científica, não há consenso sobre a incidência de
complicações pós-operatórias. Apesar disso, alguns estudos relataram taxas que variam
entre 5,8% a 43,5% nos primeiros 30 dias (LONGO et al, 2000; MAYO et al, 2011;
STRASBERG; HALL, 2011; COHEN et al, 2009; GHAFERI et al, 2010; MAKARY, 2010)
com mortalidade geral, entre 0,79% e 5,7% (LONGO et al, 2000; STRASBERG; HALL,
2011; COHEN et al, 2009; ALMOUDARIS, 2011), relacionada ao tipo de cirurgia e à
gravidade da complicação. Além disso, a presença de múltiplas complicações aumentou a
chance de mortalidade em 7,2 vezes (TEVIS; KENNEDY, 2013).
As barreiras para a monitorização das complicações incluem desde as percepções
dos pacientes sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento de cuidados na fase
pós-alta, até obstáculos relatados pela equipe de saúde para estabelecer um feed-back de
informações por dificuldades relacionadas principalmente ao contato (SAUNDERS et al,
2014; KLASNJA; PRATT, 2012; FOX; DUGGAN, 2013)
Nesse sentido, utilizar de tecnologias emergentes de informação e comunicação de
massa para melhorar ou permitir a saúde (e-Health) pode ser útil pelo seu alto potencial de
inovação e propagação no que concerne à promoção da saúde de forma remota,
principalmente relacionada à educação em saúde em populações que vivem em locais de
difícil acesso, podendo representar uma oportunidade para melhorar a identificação e a
gestão de complicações no período pós-alta (PETHERICK, et al, 2006).
Os sistemas de saúde tradicionais, seja o brasileiro ou os estrangeiros,
desempenham um papel fundamental na proteção da saúde das populações, no entanto,
são “hierárquicos” e possuem, como principal característica, a lentidão de troca de
informações. Por isso, a saúde vem se beneficiando dos avanços tecnológicos ao longo
dos anos. Reflexo disto é a utilização de ferramentas computacionais na área da saúde,
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especialmente para fins diagnóstico, de tratamento, monitoramento remoto e apoio à
tomada de decisão (KLASNJA; PRATT, 2012).
Desafios e perspectivas do monitoramento em saúde no Brasil
Além de possuir a quinta maior população do mundo, o Brasil também possui a
quinta maior extensão territorial, motivos que dificultam a ampla cobertura da saúde nesse
país. Além disso, observa-se um grande contraste entre áreas isoladas e metropolitanas, o
que torna ainda mais desafiador o trabalho dos gestores em saúde, especialmente no
ambiente domiciliar não institucionalizado.
A respeito disso, o Sistema Único de Saúde (SUS) adotado no país ameniza tais
diferenças ao oferecer cobertura universal de saúde gratuita a cerca de 80% dos os
brasileiros. No entanto, o SUS é constantemente testado quanto a sua robustez e a sua
agilidade em garantir a integralidade em saúde, ou seja, assegurar, aos seus usuários, o
direito de acesso às ações e aos serviços em diferentes níveis de complexidade, com fluxos
ou percursos definidos e organizados espacialmente para propiciar a continuidade dos
cuidados em saúde (GIOVANELLA, et al, 2002).
As Redes de Atenção à Saúde (RAS) se destacam como elementos de integração
capazes de contribuir para a efetivação do sistema de referência e contrarreferência (RCR).
As RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades
tecnológicas, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão
(BRASIL, 2010).
A lógica das RAS aponta para a necessidade da produção de modelos alternativos
para a distribuição de tecnologias em todos os “pontos” de assistência à saúde, além da
interconexão entre eles em um modelo de “conjunto de nós interconectados” (CASTELLS,
2010). Isto ocorre porque a ideia clássica de um sistema hierarquizado e estratificado por
níveis de complexidade e altamente centrado na especialidade médica e no hospital vem
cedendo espaço para a projeção de redes de atenção em saúde que superam a simples
identificação de centros e avançam ao conceber desenhos sem centros permanentes.
Nesse sentido, o domicílio do paciente é tido como mais um local de cuidado à saúde,
sendo agregado à RAS, incorporando tecnologias e criando fluxos para conexão com os
outros pontos (CAMPOS, 2000). O desenvolvimento, bem como a adaptação de
instrumentos e equipamentos para monitoramento de pacientes em internação domiciliar e
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a ampliação da comunicação por meio da conectividade relacionada à RAS são desafios
para que a internação domiciliar não seja o mesmo que isolamento e desassistência.

27

3 JUSTIFICATIVA
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A realização de pesquisas direcionadas à vigilância após a alta hospitalar é
necessária pela necessidade de conhecer o perfil epidemiológico e clínico de egressos
cirúrgicos por vários aspectos, dentre os quais destacamos a possibilidade de o
estabelecimento de um diagnóstico situacional da ocorrência de agravos clínicos e a
superação das subnotificações quase sempre associadas.
A

literatura

evidencia

que,

maioritariamente,

os

estudos

disponíveis

de

monitoramento de pacientes no período pós-alta hospitalar são realizados somente por
meio de retorno ambulatorial e, embora estratégias de monitoramento por contato telefônico
sejam relatadas, estas são sujeitas a uma série de erros sistemáticos (OLIVEIRA; CIOSAK,
2007; OLIVEIRA; CARVALHO, 2007; MARTINS et al, 2008; PETHERICK et al, 2006;
OLIVEIRA; CIOSAK, 2004).
Além disso, destacamos:
• O alto custo das hospitalizações tem abreviado o tempo de internação;
• O planejamento da alta do paciente representa uma das principais questões para
assegurar a continuidade do tratamento e evitar reinternações desnecessárias
(OLIVEIRA; CIOSAK, 2007; OLIVEIRA; CARVALHO, 2007; MARTINS et al, 2008);
• A alta precoce pode ser um problema para a detecção das complicações,
principalmente de infecções que se manifestam nos primeiros dias da fase pósoperatória, com ênfase naqueles procedimentos cujo tempo de permanência no
hospital após a cirurgia é curto (OLIVEIRA; CIOSAK, 2007; PETHERICK et al, 2006;
OLIVEIRA; CIOSAK, 2004).
• A vigilância do paciente cirúrgico, na maioria das instituições, tem ocorrido apenas
durante o período de internação. Estudos que restringem o seguimento do paciente
cirúrgico apenas ao período de internação tendem a não relatar, com precisão, as
taxas de complicações. A vigilância, quando realizada apenas na permanência
hospitalar, não fornece indicadores válidos para o contexto extra-hospitalar e pode
gerar subnotificação (OLIVEIRA; CIOSAK, 2007; OLIVEIRA; CARVALHO, 2007).
• O monitoramento é fundamental, considerando-se que esses dados representam um
importante indicador de qualidade da assistência ao paciente cirúrgico, requeridos
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para a gestão dos serviços de saúde nos âmbitos regional, estadual e federal
(BATISTA; RODRIGUES, 2012).
• O monitoramento na fase pós-alta dos pacientes, com vistas a identificar
complicações, deve ser feito pela equipe de saúde, sendo o enfermeiro um profissional
reconhecido e habilitado para tal. A sua formação o habilita a perceber situações de
saúde-doença, subsidiando a prescrição e a implementação de ações concretas em
saúde na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação do indivíduo, da
família e da comunidade, com base na sistematização da sua assistência.
Dentre as principais complicações no período pós-alta, destacam-se as infecções de
sítio cirúrgico (ISC), cujos sinais e sintomas manifestam-se nos primeiros 30 dias após a
cirurgia ou até em 90 dias se houver colocação de prótese (BRASIL, 2009; 2017).
Geralmente, manifesta-se entre o 7º e o 14º dia de pós-alta hospitalar, o leva o paciente à
necessidade de uma nova internação que dura, em média, de cinco a 10 dias (BRASIL,
2009).
No Brasil, a maior parte dos hospitais limita-se a realizar a vigilância de ocorrência
de ISC apenas durante o período de internação e não inclui o acompanhamento sistemático
dos pacientes cirúrgicos após a alta hospitalar (MARTINS et al, 2008). Nos Estados Unidos
da América, o principal órgão de vigilância de infecções, o Centers for Disease Control and
Prevention (CDC/USA), recomenda a vigilância ampliada para o período pós-alta em casos
em que há a colocação de órteses e próteses (PETHERICK et al, 2006). Em seu plano
quinquenal (2016-2020), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2016)
destaca, como meta, a vigilância de infecções na fase pós-alta, com destaque para a ISC
que tem vigilância compulsória e obrigatória desde 2017.
Baseada

nesta

problemática,

esta

pesquisa

norteou-se

pelos

seguintes

questionamentos:
•

Quais são as tecnologias assistivas direcionadas ao paciente cirúrgico e qual

é a extensão das mesmas (hospital ou fora dele)?
•

Quais são as complicações mais frequentes no período pós-alta de pacientes

em fase pós-operatória tardia?
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•

Como as complicações mais frequentes no período pós-alta de pacientes em

fase pós-operatória tardia são classificadas e monitoradas?
•

É possível desenvolver um sistema que direcione o monitoramento de

egressos cirúrgicos no domicilio no período de maior aparecimento de complicações?
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4 OBJETIVOS
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Objetivo Geral
•

Investigar sobre o monitoramento de pacientes cirúrgicos no período pós-alta
hospitalar.

Objetivos específicos
•

Identificar tecnologias eletrônicas móveis relevantes ao monitoramento de pacientes
cirúrgicos no ambiente hospitalar ou fora dele;

•

Identificar as principais complicações ocorridas no pós-operatório tardio de pacientes
cirúrgicos, bem como a sua ocorrência em termos de frequência, tempo de
manifestação e gravidade;

•

Propor uma diretriz de monitorização de complicações pós-operatórias de pacientes
no ambiente domiciliar, com base na opinião de especialistas;

•

Avaliar a viabilidade da diretriz desenvolvida, estimando a prevalência de
complicações no período pós-operatório de 99 pacientes egressos de artoplastia
total de joelho e quadril
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5 MÉTODOS
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Trata-se de um estudo multimétodo (SOUSA, DRIESSNACK, MENDES, 2007)
desenvolvido em quatro etapas consecutivas, a saber:
1 - Estudo de prospecção, revisão e análise dos aplicativos voltados ao paciente cirúrgico;
2 - Estudo de revisão integrativa da literatura sobre complicações comuns no período pósalta em pacientes cirúrgicos;
3 - Desenvolvimento de diretriz de monitoramento remoto de pacientes cirúrgicos na fase
pós-alta hospitalar, com base na opinião de especialistas;
4 - Estudo de avaliação da viablidade da diretriz proposta em identificar a ocorrência de
infecções.
5.1 Etapa 1: Estudo de prospecção, revisão e análise dos aplicativos voltados ao
paciente cirúrgico
A prospecção tecnológica refere-se a atividades de prospecção centradas nas
mudanças tecnológicas, de capacidade funcional ou de tempo e significado de uma
inovação. Este tipo de estudo objetiva incorporar informação ao processo de gestão
tecnológica e, assim, predizer possíveis estados futuros da tecnologia ou condições que
afetam a sua contribuição para as metas estabelecidas (SANTOS et al, 2010).
Portanto, este estudo é útil por apresentar o atual estado-da-arte de determinada
área tecnológica e gerar informações sobre a sua trajetória, tendências futuras e de
mercado, assim como a percepção de seus sinais fracos (COELHO, 2001).
O tratamento da informação baseia-se em métodos bibliométricos, os quais
permitem agregar valor à análise de conteúdos informacionais expressivos e agilizar o
processo de interpretação de dados.
Com base nisso, Amparo e colaboradores (2012) afirmam que os estudos de
prospecção tecnológica são fundamentais porque se constituem em ferramenta básica para
orientar esforços empreendidos para o desenvolvimento de tecnologias. Atualmente, esses
estudos são componentes fundamentais para ampliar a capacidade de antecipação e
estimular a organização dos sistemas de inovação, transcendendo o âmbito empresarial
rumo ao meio acadêmico.
Esta etapa do estudo deu-se por meio de buscas sistematizadas e simultâneas nas
bases de dados PubMed, Web of Knowledge, Europe PMC database and Cumulative Index
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to Nursing and Allied Health Literature database, utilizando descritores controlados e
padronizados de acordo com cada base, além de bases de patentes: European Patent
Office, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Free Patents Online,
Canadian Intellectual Property Office and World Intellectual Property Organization.
5.2 Etapa 2 – Complicações no período pós-alta em pacientes cirúrgicos: revisão
integrativa da literatura
A segunda etapa foi constituída de uma revisão integrativa da literatura, objetivando
determinar e caracterizar as principais complicações após a alta em pacientes cirúrgicos.
Com relação ao método empregado, trata-se de um dos principais recursos da
prática baseada em evidências, técnica esta que permite resumir o passado da literatura
empírica e fornecer uma compreensão abrangente de um fenômeno a ser estudado
(FINEOUT-OVERHOLT, STILLWELL; 2011).
Para o desenvolvimento da mesma, foram percorridas as etapas: estabelecimento
da hipótese/questão norteadora; seleção da amostra; definição das características do
estudo (critérios de inclusão e exclusão); análise dos estudos incluídos na revisão;
interpretação dos resultados e apresentação da revisão ou síntese do conhecimento
(FINEOUT-OVERHOLT, STILLWELL; 2011).
A pesquisa foi norteada pela questão: “Quais as complicações mais frequentes no
pós-operatório tardio de pacientes cirúrgicos?”. A pergunta foi definida através da utilização
da estratégia PICOT, acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação, “Outcomes”
(desfecho) e Tempo. Assim, definiu-se P, paciente; I, cirurgia; O, complicação; e T, pósoperatório tardio (comparação não foi objeto deste estudo).
Na busca dos artigos, foram utilizadas as bases: Cumulative Index to Nursing and
Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (Lilacs), Science direct, Web of Science, SCOPUS, Europe PMC, Medline via portal
PubMed da National Library of Medicine.
Como critérios de inclusão, foram usados artigos publicados sobre a temática em
qualquer idioma, com resumo disponível, sem limite de tempo. Para a revisão, realizou-se
o cruzamento dos descritores: "postoperative surgical" AND "surgical patient" AND

36

complications. Na LILACS, os termos foram escritos em Português e Espanhol, já nas
outras bases de dados, utilizaram-se apenas os termos em Inglês.
A busca bibliográfica ocorreu concomitantemente nas bases de dados. Ressalta-se
que a seleção dos artigos foi realizada por pares, separadamente, visando evitar vieses na
triagem dos artigos.
5.3 Etapa 3: Desenvolvimento de uma diretriz de monitoramento remoto de pacientes
cirúrgicos no período pós-alta hospitalar
Foi proposta uma diretriz baseada na opinião de especialistas que reuniu as
principais complicações que podem acometer os pacientes, sinais, sintomas e tempo de
monitoramento necessário.
Para esta etapa, os peritos escolhidos foram profissionais da área de ensino e de
assistência à saúde, levando-se em consideração a sua experiência e a sua qualificação
na área a ser estudada. Os especialistas na área de cirurgias foram identificados a partir
de uma busca na Plataforma Lattes, utilizando-se, como instrumento de busca, os
currículos e a palavra-chave “Cirurgia”, com filtro para “Atuação profissional”. A amostra foi
selecionada por sorteio aleatório por meio do uso dos parâmetros da classificação de juízes
adaptada da proposta de Fehring (1994), conforme o Quadro 1.
Fizeram parte os juízes que atingiram pontuação mínima de cinco pontos pelos
critérios de inclusão abordados no Quadro 1 e que tiveram acesso a dispositivo tecnológicocomputador/notebook com acesso à Internet.
A validade é definida como a capacidade do instrumento desenvolvido medir, com
precisão, aquilo que se pretende observar. Nesse estudo, foi utilizada uma validação de
conteúdo que consiste em analisar meticulosamente o conteúdo proposto, com o objetivo
de verificar se os itens contemplados que constituem uma amostra representativa do
assunto que se deseja medir (POLIT, BECK; 2006).
A técnica Delphi, utilizada para consenso, avalia o conhecimento de um grupo de
especialistas por meio de aplicação de questionários repassados continuadas vezes, de tal
forma a obter uma concordância de respostas na intenção de se atingir um consenso que
possa consolidar o julgamento do grupo (GONTIJO, 2007).
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Quadro 1 - Critérios de seleção para juízes de conteúdo da área de cirurgias. Ribeirão
Preto, 2017.
Características
Possuir Tese ou Dissertação na área de interesse*

Pontuação
2 pontos/trabalho

Ter orientado teses, dissertações ou monografias nas áreas de interesse* 1 ponto/trabalho
Ser autor de trabalho publicado em periódico indexado** nas áreas de

1 ponto/trabalho

interesse*
Participar de grupos/projetos de pesquisa que envolvam as temáticas de

1 ponto

interesse*
Ter experiência docente nas áreas*

1 ponto/ano***

Possuir atuação prática nas áreas de interesse*

0,5 pontos/ano

Fonte: Adaptado de Fehring (1994)
Nota: * Cirurgias
**Bases consideradas: Institute for Scientific Information (ISI); SCIELO e SCOPUS
***Foram considerados os últimos 5 anos (2012-2016)

A técnica permite solicitar, coletar, tabular e avaliar os dados a respeito de um tema
por meio da opinião de peritos. As validações são articuladas em fases ou ciclos. Esta
técnica pauta-se pelo uso estruturado do conhecimento, da vivência, da experiência e da
criatividade de um painel de especialistas, partindo-se do pressuposto de que o julgamento
coletivo, quando organizado, é superior à opinião de um só indivíduo ou de grupos
desprovidos de conhecimentos específicos. Neste sentido, a busca pelo consenso
representa consolidação do julgamento intuitivo de um grupo de peritos (LANDETA et al,
2011). Cabe destacar que a técnica é amplamente aceita na literatura cientifica nacional e
internacional.
Com relação ao funcionamento da técnica, aplica-se o questionário interativo
repetidas vezes no grupo de peritos de forma que. a cada rodada do questionário, as
respostas são analisadas pelo pesquisador, com base nas medidas de posição e dispersão
dos escores. Os resultados são apresentados ao grupo na rodada seguinte para que
reavaliem as suas posições perante as respostas numéricas e as justificativas
apresentadas pelos demais participantes, devolvendo-os a seguir (LINSTONE, TUROFF;
2002).
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Não há consenso acerca do tamanho amostral a ser utilizado na técnica Delphi,
uma vez que a literatura apresenta diversos tamanhos de amostra utilizados na técnica.
Sobre isso, são encontradas, na literatura, pesquisas consideradas representativas, as
quais empregaram mais de 60 peritos, enquanto que outras utilizaram em torno de 15
peritos (LANDETA et al, 2011; VALLE et al, 2016; HASSON, KEENEY, McKEENA, 2000).
5.4 Etapa 4: Estudo piloto de avaliação da eficácia do instrumento em avaliar a
ocorrência de complicações.
Trata-se de uma fase piloto, executada por meio de um estudo descritivo, de
seguimento, prospectivo com 99 pacientes de um hospital de ensino de Teresina, Piauí,
Brasil, egressos de procedimento cirúrgico primário de joelho e quadril, de janeiro a
dezembro de 2019. A instituição estudada presta atendimento clínico e cirúrgico, nas áreas
vascular, gastrointestinal, de neurologia, urologia, ortopedia, nefrologia, ginecologia,
oftalmologia, proctologia, mastologia e plástica, contando com 316 leitos para atendimento.
Ela não trabalha com atendimento de urgência e todos os procedimentos cirúrgicos
realizados no hospital são eletivos.
Os participantes foram selecionados por amostragem intencional (referência) e
seguidos por 30 dias após a alta do hospital (vigilância pós-alta). O seguimento se deu por
contato telefônico (ligação telefônica e troca de mensagens pelo aplicativo WhatsappÒ),
realizado por dois dos autores deste manuscrito. No contato, os pesquisadores abordavam
os sinais e os sintomas das principais complicações, utilizando o check-list proposto na
etapa anterior, respeitando o tempo indicado para follow-up e para deadline. Além disso,
informações sociodemográficas e clínicas relacionadas ao período pós-operatório mediato
(após a cirurgia e até a alta hospitalar) foram coletadas diretamente dos prontuários e
confrontadas com o relato dos participantes. Cada contato era registrado e o próximo,
agendado em um horário conveniente ao participante até o fim do folow-up (30 dias).
Os dados coletados foram sistematicamente analisados e organizados em dupla
digitação no programa Microsoft Excel 2010 e importados para o software Statistical
Package for the Social Sciences - SPSS for MacOs (versão 20.0). Realizaram-se análises
descritivas e bivariadas. Tratando-se de variáveis categóricas, foi utilizado o teste do Quiquadrado, sendo que o nível de significância foi fixado em p≤0,05, com intervalo de
confiança de 95%. Considerou-se, como variável principal, o desfecho dos participantes ao
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final dos 30 dias, categorizados em “óbito”, quando, ao final dos 30 dias ou antes, o paciente
havia falecido, “reinternacão”, quando o paciente havia sofrido uma nova internação por
mais de 24 horas devido a complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico, e “cura”,
quando o paciente não se encaixava nos desfechos anteriores.
Aspectos éticos
O projeto foi realizado de acordo com as recomendações contidas na Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde que reúne os aspectos éticos em pesquisas que
envolvem seres humanos (BRASIL, 2012).
Foi fornecido, aos juízes (especialistas) e aos participantes, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Ressalta-se que toda pesquisa que trata de seres
humanos envolve risco. O dano eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o
indivíduo ou a coletividade. A simples exposição da imagem e de informações pessoais, o
ato de responder a um questionário ou de ser abordado em uma entrevista, são atos que
apresentam riscos aos participantes, já que poderão causar constrangimentos ou trazer à
memória experiências ou situações vividas que causam sofrimento psíquico.
Enfatiza-se que os pacientes tiveram a privacidade de suas informações garantida
pelos pesquisadores responsáveis, os quais seguem todas as recomendações éticas do
CNS (466/12). Os participantes da pesquisa não foram identificados em nenhum momento,
mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados.
Os benefícios para o participante relacionam-se à oportunidade de experimentar o
uso de tecnologias aplicáveis à saúde e direcionadas ao seu próprio cuidado. Além disso,
essa utilização poderá efetivamente melhorar os cuidados básicos prestados aos pacientes
que não estejam necessariamente em instituições de saúde, bem como ajudar no combate
a doenças endêmicas e epidêmicas comumente encontradas em países em
desenvolvimento, como o Brasil.
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6 RESULTADOS
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O estudo sobre o monitoramento das complicações no pós-alta tem os resultados
apresentados no formato de quatro artigos científicos, resultantes de cada etapa finalizada.
Destes, um artigo de prospecção tecnológica, um estudo de revisão integrativa, um estudo
metodológico subsidiado na técnica Delphi e por último, um estudo de seguimento
prospectivo.
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6.1 Manuscrito 1: Prospecção, Revisão e Análise dos aplicativos voltados ao paciente
cirúrgico.
Sousa, A. F., Bim, L. L., Schneider, G., Hermann, P. R., Andrade, D., & Fronteira, I. mHealth in the Surgical Context: Prospecting, Review and Analysis of Mobile Applications.
The Open Nursing Journal, 13:18-27.
Acesso: https://doi.org/10.2174/1874434601913010018
Indexação: Web of Science e Scopus
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Pública
Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), cuja cópia está disponível
em (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Esta licença permite uso,
distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte
originais sejam creditados.
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Manuscrito 2- Estudo de Revisão Integrativa.
Sousa AFL, Bim LL, Hermann PRS, Fronteira I, Andrade D. Late postoperative
complications in surgical patients: an integrative review. Rev Bras Enferm. 2019;72(0):0000.
Acesso: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167
Status: Manuscrito aceito para a publicacão
Indexação: Web Of Science e Scopus

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Pública
Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), cuja cópia está disponível
em (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Esta licença permite uso,
distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte
originais sejam creditados.
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ABSTRACT
Objective: to identify the main complications in the late postoperative period of surgical patients.
Method: an integrative review from the CINAHL, LILACS, Science direct, Web of Science,
SCOPUS, Europe PMC, and MEDLINE databases. Descriptors and keywords were combined
without language or time restriction. Results: ten primary studies were included. Infectious
complications were the most common, especially surgical site infection, pneumonia and urinary tract

55

infection. The presence of complications was linked to increased mortality, need for reoperations and
worse survival. Few studies report on monitoring frequency, follow-up time and/or when
complications started to be observed. Conclusion: infectious complications were the most prevalent
postoperatively. The scarcity of guidelines that guide the monitoring of complications regarding
monitoring frequency, follow-up time and classification makes it difficult to establish an overview of
them and consequently propose intervention strategies.
Descriptors: Operative Surgical Procedures; Complications; Postoperative Complications;
Epidemiological Monitoring; Infections.
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INTRODUCTION
Clinical complications after hospital discharge indicates a significant change in the surgical
patient’s recovery, increasing the risk of reoperation, length of stay, decreased bed arrangement and
increased mortality(1).
There is no consensus on the actual incidence of postoperative complications, although rates
are estimated at 5.8% to 43.5% in the first 30 days(2-7), with overall mortality ranging from 0.79% to
5.7%(2,4-5,8) related to the type of surgery and severity of the complication. In addition, multiple
complications is associated with a considerable increase in the chances of mortality, approximately
7.2 times(9).
Currently, the number of complications increases at a rate proportional to the surgical
procedures. Approximately 234.2 million surgical procedures are performed worldwide each year, of
which seven million suffer preventable complications, making this a major public health problem(10).
In the United States alone, approximately 20 million people undergo surgical procedures
annually(11). Future forecasts show an exponential growth trend in the surgical sector as the world
market for surgical procedures is expected to reach 2.2 billion procedures by 2022. North America is
the fastest growing market, but Asia Pacific leads due to the increasing incidence of cardiovascular
and neurological diseases, traumatic injuries and the introduction of advanced surgical technologies
in the region. The market in North America is growing rapidly due to the increased number of
cesarean surgeries and high demand for minimally invasive surgical procedures. Regarding the
volume of procedures, gynecological, orthopedic and plastic surgeries stand out(12).
In Brazil, it is complicated to estimate the overall prevalence of surgical interventions due to
the lack of systematized data addressing such procedures. However, a recent study(13), based on a
database of the Brazilian national health system, points out that the surgical volume in the country
was 4,433 procedures/100,000 people in 2014. In this sense, it is very important to develop strategies
for analysis, management and monitoring of patients undergoing these surgeries, especially to
identify complications.
In this sense, the most important limitation in reporting postoperative complications is the
lack of a standardized system to classify and characterize complications. Studies that explored this
object were limited to arbitrarily describing complications as “severe”, “major” or “minor”, which
makes it difficult to compare results in the literature as a whole(2,9,14) and to propose intervention
strategies. In addition, there is little specificity about which complications are commonly associated
with different surgeries, and it is necessary to generalize the findings by extrapolating them and
disregarding intrinsic characteristics of different surgical specialties. Thus, it is necessary to better
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characterize these complications that include the specificities and aspects of monitoring, such as
manifestation time, intensity, monitoring frequency, among others.
OBJECTIVE
This study aims to identify the main complications occurring in the late postoperative period
of surgical patients.
METHODS
This is an integrative literature review, one of the key features of evidence-based practice, a
technique that allows us to summarize the past of empirical literature and to provide a comprehensive
understanding of a phenomenon to be studied(15),
For study development, the following steps were taken: establishment of the
hypothesis/guiding question; selection of databases to be searched; definition of inclusion and
exclusion criteria; database search, analysis of retrieved studies; interpretation of results and
presentation of the review or synthesis of knowledge(15).
The research question was guided by the question: “What are the most frequent late
postoperative complications of surgical patients?” Following the specifications of the PICOT strategy
(acronym for Patient, Intervention, Comparison, Outcomes, and Time). Thus we define for P: patient;
I: surgery; O: complication; and T: late postoperative. Comparison was not the object of this study.
We adopted as late postoperative the period after discharge from the hospital care patient(9,16).
It is a period of “difficult determination” in which decreased attention to the patient may increase the
likelihood of complications(9,16,17).
In the search for the articles, we chose to use international and wide-spread biomedical
databases(15), such as: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Latin
American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS - Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde), Science direct, Web of Science, SCOPUS, Europe PMC and
MEDLINE through the National Library of Medicine PubMed portal.
Seeking to retrieve as many primary studies as possible, we combine controlled descriptors
(terms obtained from Medical Subject Headings (MeSH) and titles extracted from CINAHL or Health
Sciences Descriptors or DeCS), with keywords as follows:
•

PubMed and Web of Science: Postoperative Complications AND surgical OR general surgical
AND surgical procedures, operative OR surgical AND procedures AND operative OR
operative surgical procedures OR surgical AND complications.
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•

CINAHL and Embase: Postoperative Complications OR post-discharge complications AND
surgical complications AND surgical OR general surgical AND surgical procedures,
operative OR surgical AND procedures AND operative OR operative surgical procedures OR
surgical AND complications AND post-hospital.

•

LILACS (in Portuguese, English and Spanish): “Postoperative Complications” [Words] AND
Surgery [Words] AND Post-Discharge [Words].

•

Scopus and Science direct: Postoperative Complications AND surgical OR general surgical
AND surgical procedures AND operative OR surgical AND procedures AND operative OR
operative surgical procedures OR surgical AND complications.

•

Europe PMC: Postoperative Complications AND surgical AND surgical procedures AND
surgical operative AND surgical Patient AND surgical complications.
As inclusion criteria we defined: primary or original articles(15) published on the theme in any

language, with available abstract and no time limit. The bibliographic search occurred concurrently
in the seven databases by two researchers with expertise in the method and thematic studied at the
same time, in different places, aiming to avoid bias in the screening of articles to be analyzed.
Meetings were held for discussion and consensus among researchers about the inclusion or exclusion
of studies in the research. For any disagreements that could not be resolved by consensus, a third
reviewer was called.
We excluded review surveys, expert opinion, protocols, response letters, and editorials in the
first search. The analysis to select the research was performed in three phases, namely:
I. The manuscripts identified in the databases were pre-selected according to the inclusion criteria,
analyzed by reading their titles and abstracts. Thus, the number of retrieved studies per database was
332 at PubMed, 355 at Web of Science, 96 at CINAHL, 30 at Embase, 09 at LILACS, 412 at Scopus,
331 at Science Direct and 315 at Europe PMC, resulting in a total of 1,880 primary studies.
II. In the second phase, 372 duplicate studies were withdrawn and the pre-selected researches were
analyzed regarding the participation potential, assessing the attendance to the research question, the
type of research developed, objectives, materials and method, main results and conclusion. At this
stage, we excluded studies conducted with non-surgical patients, which were developed with
individuals under 18 years old or exclusively over 85 years old and who addressed only individuals
in the immediate postoperative, intraoperative or preoperative period. Based on this, this step
generated 33 primary studies, excluding 1847 studies according to the criteria set out in Chart 1.
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III. The third phase consisted of the full reading of the 33 primary studies, aiming at collecting data
specific to the objectives of the review. Studies that did not make clear which complications assessed
were excluded, resulting in the 10 primary studies (PS) selected. From these manuscripts were
assessed: bibliometric questions (year, base and language of publication), methodological design,
contemplated surgical topographies, monitoring frequency, follow-up time and severity assessment
system.
Chart 1 - Distribution of justifications for the exclusion of articles and corresponding quantity of
disregarded publications
Reason for exclusion

Quantitative

excluded

(n=

1847)
Duplicate studies

372

Does not address surgical patient

379

Performed exclusively with a patient aged 18 or younger. 15
Performed exclusively with a patient over 80 years old

08

Addresses pre and/or intraoperative patient
complications
Addresses patient complications only in the immediate
postoperative period
Does not address complications

423

Review studies

47

Opinion studies

53

Protocols

04

371
175

The flowchart that led to the selection of the 10 primary studies is shown in Figure 01.
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Figure 1- Publication Selection Flowchart

RESULTS
The included PS were all in English (100%). There was no concentration in any given year,
although 40%(20,22,23,26) of the studies were recently published (2013-2018). Concerning the database,
PubMed hosted 70% of the studies(19-23,25,28).
Regarding the methodological design, retrospective studies predominated (50%)(20,21,23,26,28)
based on secondary data retrieved from patient records. A series of surgical topographies were
contemplated, with emphasis on general, orthopedic, thoracic, gastrointestinal and urinary surgeries.
In general, the selected studies sought to identify the main post-discharge complications of patients
undergoing surgery, relating this finding to risk factors, readmissions and mortality.
Infectious complications were the most common in all (100%)(19-28) studies, especially surgical

61

wound infection/surgical site infection (80%)(19,21-27), pneumonia and other complications of the
respiratory

tract

(60%)(19,21,22,24,26,29) and

urinary

tract

infection

(20%)(23,27).

Bleeding

(60%)(19,20,22,24,25,28), dehiscence (40%)(19,21,23,24) and other complications related to the operated
organ/site were also reported. The presence of complications was linked to increased mortality, need
for reoperations and poor survival (Chart 2).
We highlight that few studies (20.0%)(23,24) reported the frequency of monitoring, follow-up
time and/or when complications began to be observed (20%)(22,24). Regarding the system of
assessment of the severity of the complications, eight (80%)(21-28) of the primary studies used the
Clavien-Dindo system, and no other classification attempt was registered.
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Chart 2 - Summary of articles included in the integrative review
Article title

Year/Country

Outlining/Participants

Outcomes/Conclusions

The AFC Score: Validation of a 4-Item 2007

A multicenter study to assess mortality The main complications were: dehiscence and wound infection

Predicting Score of Postoperative Mortality France

and morbidity after colorectal surgery.

(8%), postoperative hemorrhage (3%), and complications

After Colorectal Resection for Cancer or

N= 1,049 patients

related to the cardiorespiratory tract (7%). Postoperative

Diverticulitis: Results of a Prospective

morbidity was observed in a significant portion (23%) of

Multicenter Study in 1049 Patients(19)

patients. Post-discharge reoperation due to complications was
required in 42 patients (4%).

Complications

after 2017

A

descriptive,

documentary

pancreaticoduodenectomy are associated Germany

retrospective

with

submitted to duodenopancreatectomy.

high (44.7%), with morbidity of 59.5%. Long-term mortality

N: 553 patients

(30 days post-discharge) was 1.1%. Postoperative intervention

higher

amounts

of

intra-

and

postoperative fluid therapy: A single center
retrospective cohort study

study

with

and Infection, fistula, delayed gastric emptying and bleeding were

patients the main complications. The incidence of complications was

(20)

was required to treat complications in 28.3% of patients, of
which 12.1% reoperations.

Systematic Classification of Morbidity and 2010

A

Mortality After Thoracic Surgery(21)

postoperative complications in thoracic Wound Infection (30.8%), prolonged air escape (18.8%), atrial

Canada

retrospective

study

assessing Complication rates were 29.3%. The main ones were Surgical

surgery.

fibrillation (18.2%), and pneumonia (9.7%).

N: 953 patients
Morbidity after Total Gastrectomy: Analysis 2015

A 90-day prospective follow-up cohort

The incidence of complications was 30%. The main ones were

of 238 Patients(22)

N: 238 students

surgical wound infection (18.5%), esophageal anastomotic leak

United States

(14.7%), respiratory system complications (14.3%), cardiac
arrhythmia (9.7%), organ-cavity infection (4.2%), and
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hemorrhage (3.4%). The readmission rate was high (20%). The
presence of one or more complications increased the
hospitalization time of the subjects.
Post-Discharge
Important

Complications

Predictor

of

are

an 2014

Post-operative United States

(23)

Readmissions

A retrospective study with patient The incidence of complications was 31%, the most common
undergoing general surgery.

being gastrointestinal complications (29.5%), surgical site

N: 3,556 patients

infection (organ-cavity, superficial, deep and dehiscence)
(26.3%), sepsis (3.8%), and urinary tract infection (2.9%). The
average

time

between

discharge

and

post-discharge

complication was 10 days.
Value of General Surgical Risk Models for 2012

A prospective follow-up study of The incidence of post-discharge complications was 16.6%, the

Predicting Postoperative Liver Failure and Japan

postoperative course of hepatectomy.

most common being: wound infection (2.5%), pleural effusion

Mortality Following Liver Surgery(24)

N: 960 patients

(2.9%), abscess (2.5%), pneumonia (1.2%), and hemorrhage
(0.7%).

The Percutaneous Nephrolithotomy Global 2011

A multicenter study with patients The incidence of complications was 20.5%. The main ones were

Study: Classification of Complications(25)

undergoing
PubMed

nephrolithotomy.

percutaneous fever (13.7%), hemorrhage (12.5%), urinary leakage (3.4%),
and infections (4.6%).

N: 5,724 patients
The Impact of Postoperative Complications 2015

A retrospective cohort with surgical There was a high incidence of surgical complications (40.1%),

on Survivals After Esophagectomy for Japan

esophagectomy graduates

the main ones being pneumonia (22.5%), surgical wound

Esophageal Cancer(26)

N: 402 patients

infection (11.3%), anastomosis (15.8%), and laryngeal nerve
paralysis (19.4%).
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Effect of comorbidities and postoperative 2005

A prospective observational cohort of 498 patients had at least one postoperative complication (20%).

complications on mortality after hip fracture England

older adults undergoing hip fracture The most common were chest infection (9%), heart failure (5%)

in elderly people: prospective observational

surgery.

and other infections (organ-cavity, UTI) (5%). Mortality was

cohort study(27)

N: 2,448 patients

9.6% at 30 days after hospitalization. In patients who developed
postoperative chest infection, mortality at 30 days was 43%.

Association of Postoperative Complications 2005

A retrospective descriptive study in About 6.9% of patients had at least one post-discharge

with Hospital Costs and Length of Stay in a Canada

patients undergoing noncardiac surgery.

complication. Pneumonia (3%), hemorrhage (1.8%), sepsis

Tertiary Care Center(28)

N: 7,457 patients

(1.3%), and cardiac complications (1.3%) were prevalent.
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DISCUSSION
Assessment and monitoring of post-discharge complications in surgical patients has been
performed retrospectively, based on secondary data (medical records search) or through outpatient
return (patient interviews and/or reassessment). There are few studies that detail the main
complications, and differences in the approaches used make it difficult to make comparisons that
would provide an adequate situational picture.
Even so, infectious complications stood out after the hospital in all selected studies(19-28),
especially surgical site-related infection (SSI)/operative wound (OW). It has a prevalence ranging
from 2.5(24) to 30.8(21) and pneumonia ranging from 3(28) to 22.5(26) in prevalence. Postoperative
hemorrhage was around 3%(19,22,24,28), and in a study with patients undergoing percutaneous
nephrolithotomy, this value reached 12.5% of patients. The occurrence of these complications has
been associated with the need for readmissions and/or high mortality(19-23,25-28).
Complications tend to vary in frequency, incidence, and severity, and this difference is related
to a number of variables intrinsic to the patient (age, malnutrition, past disease, immunosuppression),
as well as related to the procedure, such as the presence of associated clinical condition, type of
anesthesia, degree of injury and postoperative care(16,17,29). However, we realize from this review that
although there are a range of possible complications, those of infectious nature stand out and are
common to almost all surgeries studied(19-28).
These are a set of potentially serious complications in patients undergoing various types of
surgical operations. By definition, SSI may epidemiologically occur within the first 30 postoperative
days, but still expand to up to one year in prosthesis and orthosis implantation. In these infections the
first 48 hours are critical due to increased metabolism and surgical trauma alone. This complication
is usually associated with temperature elevation especially within the first 72 hours after surgery.
From the third day on vascular catheter-related infections, incisional infections and sepsis are more
prevalent. From the sixth day onwards, septic complications causing fever and incisional abscesses
are associated with more severe repercussions and a greater possibility of death.
Our data also highlight the correlation between the presence of one or more complications and
increased mortality(19-22,25-28), need for reoperations(19,20,22,23,26) and worse survival(26,28).
Currently, there is a need for optimization of spaces, resources and expenses resulting from
hospitalization, which has a significant influence on patients’ discharge decision. There is a
socioeconomic pressure allied to grant institutional discharge as soon as possible, aiming at reducing
hospital expenses and ensuring bed turnover(19-21,24,26). As a result of these factors, patients who still
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require clinical monitoring may be discharged early due to the need for bed release. When made
without the necessary rigor and based on clinical inconsistencies, such a decision may expose patients
to inadequate levels of care, resulting in unexpected deaths or readmissions(21). In the case of surgical
patients, this assertion has become increasingly valid and common, especially due to the high
probability of postoperative complications to which these patients are exposed(30).
Outside the hospital environment, user monitoring is abruptly diminished and in some cases
nonexistent(20,21,23). The literature shows that surgical patient monitoring in most institutions has only
occurred during the period of hospitalization. In these cases, these institutions tend not to report what
actually happens in terms of complications, or limit the findings to the immediate postoperative
period. When monitoring is performed only during hospital stay, it does not provide reliable
indicators and may lead to underreporting(26,31,32).
Even though complication rates among the selected studies were high, the lack of strategies
to monitor and manage surgical graduates (in terms of analysis of signs and symptoms and time to
manifestation) is a cause for concern. In this sense, although the Clavien-Dindo classification system,
used in most studies(21-28), is important for identifying and categorizing complications in degrees of
intensity, its applicability from the point of view of monitoring and monitoring is extremely limited.
Studies have shown that barriers to effective monitoring ranged from patients’ perceptions of
the difficulties encountered in developing post-discharge care to obstacles reported by the health team
to establish adequate information feedback. Thus, lack of monitoring, or mismanagement, can
provide information with poor credibility and accuracy, making decision-making difficult.
The use of emerging mass information and communication technologies to improve or
promote health (e-Health) may represent an opportunity to improve the identification and
management of post-discharge complications(33-35). Recent studies point to the importance of
investing in post-discharge patient monitoring strategies, especially through smartphones.
Applications have health purposes an innovative and important technological tool with the potential
to improve patient follow-up regarding disease evolution and self-care, co-participation in treatment,
individualized care and cost reduction for the health system.
Follow-up should be carried out by the health team, in which nurses are inserted. Professional
education enables them to identify health-disease situations, supporting the prescription and
implementation of concrete health actions in the promotion, prevention, recovery and rehabilitation
in the health of the individual, family and community, based on the systematization of their care. In
addition, the proximity of nurses to patients, whether in a hospital, outpatient or home environment,
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makes them protagonists in monitoring patients with postoperative complications.
Study limitations
This research has limitations related to the adopted method. Since this is an integrative review,
the results are restricted to showing only a picture of current reality based on the results of primary
studies. Even if the intention was to compare interventions, there were no clinical studies published
in the databases to support this approach. In addition, the different approaches used limit comparisons
between studies and countries(36).
Contributions to the field
Our findings generally highlight the importance of investing in post-discharge patient
monitoring strategies to identify early signs and symptoms of possible complications.
CONCLUSION
Infectious complications were the most prevalent in all selected studies, especially surgical
site infection and pneumonia. The presence of complications was linked to increased mortality, need
for reoperations and poor survival. The scarcity of guidelines that guide the monitoring of infections
with regard to monitoring frequency, follow-up time and classification makes it difficult to establish
an overview and therefore to propose intervention strategies.
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Monitorização de complicações pós-operatórias no ambiente
domiciliar
Álvaro Francisco Lopes de Sousa1,3, Paula Regina de Souza Hermann2, Inês Fronteira3, Denise de Andrade1
Objetivo: propor uma diretriz de monitorização de complicações pós-operatórias de pacientes no ambiente
domiciliar. Métodos: pesquisa desenvolvida por meio da técnica Delphi com 45 profissionais de saúde brasileiros.
Utilizaram-se o Google Forms para coleta de dados e a escala Likert para fins de consenso. Os dados foram
analisados utilizando técnicas qualitativas (análise de conteúdo) e quantitativas (análise de frequências e
percentuais). Resultados: foram elencadas 16 complicações elegíveis para serem utilizadas no monitoramento de
pacientes cirúrgicos no pós-alta, sinais e sintomas a serem observados, frequência e tempo de monitoramento. De
acordo com os juízes, é necessário o monitoramento, ao menos uma vez por dia (68,8%), do egresso cirúrgico. O
tempo máximo de monitoramento apresentou variação de 48 horas até 30 dias, no caso de risco de infecção.
Conclusão: a diretriz se mostra válida para ser usada na detecção de complicações em egressos cirúrgicos no
domicílio e antever a necessidade de reinternação.
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Introdução
A necessidade de aumentar a rotatividade dos leitos e otimizar recursos e despesas decorrentes da
internação hospitalar tem significativa influência na decisão de alta dos pacientes. Em decorrência disso, observase aumento da alta hospitalar precoce e consequente transferência de cuidados para o ambiente domiciliar. Essa
alta pode ser viabilizada sem o devido planejamento, expondo o paciente a complicações e, consequentemente, a
readmissões e/ou óbitos. No caso de pacientes cirúrgicos no pós-operatório, essa assertiva se torna cada vez mais
frequente e problemática, principalmente pela elevada probabilidade de complicações no domicílio (1).
O pós-operatório configura-se como um período de alto risco de complicações e compreende três etapas
específicas: pós-operatório imediato, mediato e tardio. A primeira etapa, pó s-anesté sica, dura até 24 horas póscirurgia. A segunda é intermediária e corresponde ao período entre a fase pó s-anesté sica e a alta hospitalar (entre
as 24 horas e os sete dias). Por fim, a terceira é a fase de convalescença que compreende o contínuo desde a alta
hospitalar até́ a recuperação esperada (2).
Embora os riscos tendam a predominar nos primeiros dias de pós-operatório, não são exclusivos deste. As
complicações no pós-operatório tardio podem ter repercussões sérias, principalmente se o paciente se encontra
no ambiente domiciliar. Diante disso, é destacado que a gravidade das complicações evidencia a necessidade de
monitorização do paciente pela equipe de saúde, sendo imprescindível prevenir seus desdobramentos (1-3).
Estudiosos afirmam que existem complicações comuns que podem ocorrer a todo paciente cirúrgico no pósoperatório, dentre as quais: problemas relacionados às vias aéreas, hipoxemia e embolia pulmonar, distúrbios
circulatórios, como hemorragia e choque, distúrbios urinários, infecção do sítio cirúrgico, deiscência e evisceração
(2-3).

Essas complicações costumam variar em termos de frequência e gravidade, sendo essas diferenças

relacionadas ao tipo de cirurgia, condições e eventos do pré e pós-operatório, bem como fatores intrínsecos ao
paciente.
No entanto, a inexistência de um sistema padronizado de vigilância e das complicações pós-alta dificulta
estabelecer um panorama real da situação(3-5), em termos de prevalência, intervenções e desfecho. Além disso, não
há uma recomendação padronizada por órgãos nacionais de vigilância acerca do processo de vigilância e
notificação dessas complicações(4-5). Assim, entende-se que ainda há um “gap” entre o paciente pós-cirúrgico no
domicílio e a equipe de saúde. Essa lacuna se dá pela dificuldade em contatar o paciente, classificar o nível de
gravidade e, dessa forma, sistematizar ações que possam oportunizar cuidados (5).
Objetivou-se propor uma diretriz de monitorização de complicações pós-operatórias de pacientes no
ambiente domiciliar.

Métodos
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Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por meio da técnica Delphi. Essa técnica permite aos pesquisadores
controlar e manipular as condições em que estão interessados, de forma que, com base no conhecimento e
experiência profissional, busca-se uma mudança no valor de uma variável independente (opinião dos
especialistas) e observa-se o efeito dessa mudança em outra variável dependente (complicações)(6). A escolha da
técnica se deu pela ausência na literatura de recomendações padronizadas sobre o monitoramento de
complicações no pós-operatório cirúrgico no domicílio (5).
Inicialmente, realizou-se uma revisão da literatura internacional

(5)

objetivando fornecer um referencial

adequado sobre as complicações comuns no pós-operatório tardio de pacientes submetidos à cirurgia, sua
ocorrência, tempo de manifestação e intensidade. Os resultados dessa revisão foram utilizados para embasar o
conteúdo proposto pelos juízes.
Na etapa metodológica de construção da diretriz, utilizou-se a amostra intencional, em que, para busca dos
especialistas, consultou-se a Plataforma Lattes, pertencente ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia,
utilizando como instrumento de busca os currículos vitae e as palavras-chaves “Cirurgias” AND “complicações”
com filtro para “Atuação profissional”, aplicando os seguintes critérios: ser profissional médico ou enfermeiro; ter
ao menos um artigo ou resumo em evento nacional ou internacional publicado sobre o tema nos últimos cinco
anos; ser docente de curso de pós-graduação lato sensu na área há mais de cinco anos; e participar de
grupos/projetos de pesquisa que envolvam as temáticas de interesse. Excluíram-se pesquisadores que tinham
cadastro na Plataforma Lattes, mas pertenciam a outros países. Enviaram-se 152 convites, dos quais 107 não
retornaram. Dessa forma, 45 profissionais médicos e enfermeiros responderam à primeira versão do instrumento.
Realizaram-se três rodadas, compreendidas entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, conforme
fluxograma (Figura 1). Na primeira rodada, enviou-se aos juízes um e-mail contendo o hiperlink para um
formulário, criado pelos próprios autores, hospedado no Google Forms. Uma versão preliminar do formulário foi
validada (face-conteúdo) por três juízes, que não fizeram parte das etapas posteriores.
O formulário online encontrava-se dividido em duas seções: uma de caracterização sociodemográfica com
informações que contemplavam a formação e atuação profissional; e outra com questões estruturadas em que os
profissionais deviam indicar no mínimo três complicações cirúrgicas comuns à sua área de especialidade que
pudessem ocorrer ao egresso cirúrgico já no domicílio (pós-operatório tardio). Ao final dessa rodada, tivemos um
total de 58 complicações indicadas, acompanhadas de tempo necessário para monitorar, deadline de
monitoramento e sinais e sintomas a serem observados. Os pesquisadores fizeram o compilado dessas
complicações, listaram, excluíram as repetidas, agruparam e analisaram o material baseado nos resultados prévios
do estudo de revisão (5) e princípios da análise de conteúdo (7).
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Juízes/experts

Rodada 1: elaboração inicial de lista de
complicações clínicas do pós-operatório
no domicílio e mecanismos de
monitorização

Rodada 2: avaliação das
complicações elencadas e grau
de importância
Rodada 3: reavaliação das
complicações elencadas e grau
de importância

Final: diretriz com 16
complicações

Autores/pesquisadores

Consolidação dos dados por
meio de abordagem
qualitativa e análise de
conteúdo

Abordagem quantitativa dos
dados, análise da frequência,
retirada das complicações com
baixos escores

Aprofundamento do processo
de análise dos dados e
estruturação da lista de
complicações

Figura 1 - Fluxograma de operacionalização da técnica Delphi. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019
Após análise sistemática, tivemos uma lista de 18 complicações que compuseram o formulário para análise
pelos juízes na segunda rodada. Nessa rodada, já fornecemos as complicações sugeridas para que os juízes
avaliassem o grau de importância atribuído a cada complicação por meio de uma escala tipo Likert (0-nenhuma,
1-muito pequena, 2-pequena, 3-razoável, 4-grande e 5-muito grande). Essa rodada teve adesão de 37 juízes, dos
45 iniciais. Ao final, analisamos as complicações de acordo com o índice de validade de conteúdo (IVC) e mantevese uma complicação desde que a mesma tivesse percentual mínimo de 75,0% de anotação nos escores
“importante” ou “muito importante”, de acordo com recomendações da literatura

(8),

sendo excluídas duas

complicações por não atingirem esse percentual.
Nesse contexto, na terceira rodada de avaliação de concordância, enviou-se aos juízes uma lista com as 16
complicações que atingiram o percentual mínimo de concordância. Excluíram-se complicações que não atingiram
o grau de importância necessário na rodada anterior. Nessa rodada, participaram 34 juízes e todas as complicações
tiveram escores acima de 80,0%.
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A cada rodada a lista de complicações era analisada de forma descritiva, segundo seu conteúdo, frequência
e mediana. Na validação de conteúdo, analisou-se meticulosamente o conteúdo proposto, com o objetivo de
verificar se os itens contemplados constituem uma amostra representativa do assunto que se deseja medir(9).
O projeto de pesquisa teve aprovação no comitê de ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
(Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 83275618.3.0000.5393 e protocolo nº 2.756.298/2017),
sendo a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido online.

Resultados
Neste estudo, participaram 12 médicos e 33 enfermeiros pertencentes a Instituições de Saúde e Ensino
Superior das regiões Centro-Oeste (n=3), Norte (n=2), Nordeste (n=13), Sul (n=9) e Sudeste (n=18). Os juízes
escolhidos eram profissionais da área de ensino e assistência à saúde, com experiência e qualificação na área
cirúrgica.
Dentre os juízes, 38 (84,4%) eram do sexo feminino, 35 (77,8%) possuíam doutorado, 28 (62,2%) atuavam
em Instituições de Ensino Superior, há menos de 20 anos, com foco nas seguintes especialidades: cirurgia geral,
ortopédica, aparelho digestivo, cabeça e pescoço, torácica, cardiovascular, urológica e ginecológica.
O processo de apuração resultou em 16 complicações elegíveis para serem utilizadas no monitoramento de
pacientes cirúrgicos no pós-alta hospitalar. A Figura 2 reúne o conjunto dessas complicações, frequência de
monitoramento a ser realizado pela equipe de saúde, sinais e sintomas a serem observados/questionados e tempo
de monitoramento.
De acordo com o consenso dos juízes, é necessário o monitoramento ao menos uma vez por dia, já que a
maioria das complicações (68,8%) exige monitoramento a cada 12 horas. Por outro lado, o tempo máximo de
monitoramento apresentou maior variação, de 48 horas até 30 dias, no caso de infecção (Figura 2).
Hipótese

Sinais e sintomas possíveis

diagnóstica\Complicação
Risco de infecção

Febre elevada; presença de secreção purulenta na ferida

Frequência de

Deadline

monitoramento

(Fim do

(horas)

monitoramento)

12/12

30 dias

operatória; dor localizada; rubor e presença de abscessos
Sepse

Febre alta; hipotensão arterial e taquicardia

12/12

48 horas

Hipertermia

Letargia; sonolência; sensação de frio e tremor (calafrio);

12/12

72 horas

sudorese e pele pálida
Dor

Relato verbal de dor

12/12

72 horas

Desidratação

Vertigens; astenia; fadiga muscular; xerostomia; xeroftalmia e

12/12

72 horas

Diariamente

72 horas

12/12

48 horas

12/12

72 horas

oligúria
Diurese reduzida

Rebaixamento do nível de consciência; alteração respiratória;

(Oligúria)

distúrbio metabólico por alteração hidroeletrolítica e edema

Hipotermia

Sensação de frio; tremores; espasmos musculares; pele fria e
extremidades cianótica

Atelectasia

Frequência respiratória comprometida; baixa saturação de
oxigênio e ausculta pulmonar prejudicada
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Tromboembolismo

Dispneia; fadiga; saturação baixa e taquicardia

Diariamente

5 dias

Insuficiência

Dispneia (dor no peito; falta de ar ou tontura); sinal de infecção

12/12

5 dias

cardíaca congestiva

nas incisões (saída de pus)

Isquemia (membros

Dor; sensação de queimadura; cãibras musculares durante a

12/12

5 dias

inferiores)

marcha; palidez cutânea do membro e perfusão diminuída

Trombose venosa

Vermelhidão ou descoloração na pele; dor local; edema; calor na

12/12

7 dias

profunda

perna e distensão das veias da superfície do local afetado

Choque

Frequência respiratória comprometida; temperatura elevada;

Diariamente

72 horas

hipovolêmico

baixa saturação de oxigênio; ausculta pulmonar prejudicada e

pulmonar

mucosas ressecadas
Arritmia cardíaca

Frequência cardíaca alterada; dor precordial e dispneia

Diariamente

72 horas

Deiscência

Secreção serosa sanguinolenta (vermelho viva) ou purulenta

12/12

72 horas

Diariamente

15 a 20 dias

através da ferida operatória; rompimento de pontos
Recuperação

Náusea; vômito; sangramento; mobilidade física prejudicada;

cirúrgica retardada

edema; problemas com cateter ou material protético

Figura 2 - Principais complicações clínicas do paciente pós-cirúrgico no domicílio a serem investigadas segundo
a natureza/tipo, frequência de monitoramento, deadline e sinais e sintomas observados. Ribeirão Preto, SP, Brasil,
2019

Discussão
Este estudo possui limitações relacionadas à dependência dos resultados à escolha correta dos juízes devido
à possibilidade de introdução de viés de seleção. Também se destaca a possibilidade de forçar o consenso
indevidamente, uma vez que o pesquisador é responsável por compilar os resultados a cada rodada antes de
submeter novamente aos juízes. Para contornar tais limitações, reforçamos o critério de aleatorização na escolha
dos juízes na plataforma Lattes. Além disso, a cada rodada os resultados eram confrontados com a literatura para
evitar manipulações indevidas.
Em vários países, há um movimento de hospitalização domiciliar oportuna, principalmente do doente póscirúrgico. Assim, apesar das possíveis limitações, apresentar um consenso sobre quais complicações devem ser
monitorizadas no contexto brasileiro e durante quanto tempo contribui com a prática clínica e pode ser usado no
sentido de melhorar os desfechos e a qualidade dos cuidados prestados, bem como novas formas de prestar
cuidados.
A intervenção cirúrgica nunca é isenta do risco de complicações em qualquer um dos seus momentos (3),
razão pela qual deve ser motivo de atenção da equipe de saúde. Estudos nacionais e internacionais (10-11) mostram
que a vigilância do paciente cirúrgico tem ocorrido prioritariamente durante o período em que ele permanece no
hospital e mesmo quando amplia-se ao domicílio é feito de forma não sistematizada, geralmente com suporte
telefônico e sem background científico válido de quais são as complicações mais graves e por quanto tempo devem
ser monitoradas. Nesse sentido, esta pesquisa é pioneira ao propor uma série de complicações comuns a
determinadas especialidades cirúrgicas e uma sistemática forma de avaliação da mesma.
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Nossos achados reforçam essa assertiva, uma vez que as complicações aqui elencadas são apontadas em
uma série de outros estudos de prevalência

(3,11-12).

As principais complicações foram agrupadas em gerais,

respiratórias, cardiocirculatórias, infecções, distúrbios cognitivos e outros, seguindo exemplo da literatura (3,5,11).
Dentre estas, as complicações pulmonares no pós-operatório se configuram na mais comum causa de
morbidade pós-operatória, sobretudo em pessoas com mais de 60 anos, nas quais são a segunda causa de morte
mais comum (3,13). O destaque para as complicações pulmonares no pós-operatório ocorre pelo fato de estas serem
comuns a uma série de especialidades cirúrgicas, tendo como principais representantes a pneumonia, atelectasia,
insuficiência respiratória e tromboembolismo pulmonar, apontadas também em nosso estudo. As complicações
que fazem parte desse grupo possuem incidência variando de 5 a 35,0% segundo dados recentes de estudos
multicêntricos, com elevada mortalidade, em torno de 30,0%, devido ao agravamento do quadro clínico com
rapidez (13-14).
Por outro lado, as complicações cardiocirculatórias no pós-operatório possuem incidência menor que as
primeiras e ocorrem em um pós-operatório mais precoce do que as complicações pulmonares graves, englobando
situações como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, isquemia (membros inferiores) e
trombose venosa profunda. Essas complicações tornam a recuperação mais prolongada e atrasam
significativamente o retorno às atividades normais e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida (15-16).
Após a cirurgia, os pacientes permanecem em jejum por certo período de tempo, mas com manutenção da
hidratação parenteral pela anestesia cirúrgica e íleo adinâmico, mesmo nos casos que não envolvem o sistema
digestivo. Por esse motivo, a presença de distúrbios hidroeletrolíticos é tão presente no pós-alta, sendo a
desidratação um destaque na literatura (1,3,5).
As infecções, aqui representadas pelas complicações “risco de infecção e sepse”, de maneira geral, são um
sério problema, pois podem aumentar a letalidade, a mortalidade, causar reintegração e mais custos hospitalares.
Um bom seguimento do paciente no pós-alta é associado a menores taxas de complicações. No pós-operatório
tardio, estudos de meta-análise e revisão (5,10) apontam a infecção como complicação mais comum que exige, quase
sempre, reintervençã o ou cicatrização por segunda intenção. A presença de um quadro infeccioso também pode
favorecer a ocorrência de outras complicações. Um exemplo disso é a deiscência, ruptura parcial ou mesmo total
de todas as camadas da parede da incisão operatória(3,5,10,17).
Os distúrbios de temperatura (hipertermia e hipotermia) são importantes e frequentes complicações em
todo o pós-operatório. Alterações leves de temperatura podem resultar em desfechos desfavoráveis, sobretudo
em cirurgias grandes, motivo pelo qual se configurem em um é um dos parâmetros fisiológicos que deve ser mais
rigorosamente controlado. Segundo achados de um ensaio clínico chinês (18), a variação da temperatura corporal
durante o perioperatório afeta significativamente a função imunológica dos pacientes em um longo período póscirurgia, aumentando, assim, as chances de óbito.
A dor também foi elencada como uma importante complicação a ser monitorada no pós-alta. Trata-se de
um parâmetro multidimensional e subjetivo de difícil mensuração, mas que é a principal causa de readmissão após
cirurgias ambulatoriais. Nesse sentido, estudo com egressos de artroplastia de joelho e quadril (19) apontou a dor
como principal complicação no pós-operatório tardio (31,3%). A avaliação da mesma no pós-operatório deve ser
implementada com uso de escalas validadas e ser expandida ao domicílio.
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Pelo exposto, fica claro que a transição do hospital para o domicílio pode ser um período de incerteza e de
risco para muitos pacientes. Dessa forma, um correto follow-up torna-se uma ferramenta fundamental para
assegurar que a continuidade de cuidados seja garantida com a mesma qualidade que seria em um ambiente
hospitalar (4). Nesse sentido, os enfermeiros são os profissionais que estão melhor posicionados para assegurar os
cuidados fora das organizações hospitalares (5,17).
Esse follow-up pode ser feito até mesmo por contato telefônico. Há evidências científicas de que contatar o
paciente após a cirurgia proporciona tranquilidade, segurança, bem como a monitorização da recuperação, aliando
a franca redução de custos e recursos, para as pessoas e suas famílias, mas também para as organizações
prestadoras de cuidados de saúde (20).

Conclusão
Elencamos um conjunto de complicações, com respectivos sinais e sintomas, frequência e deadline de
monitoramento, comuns a egressos cirúrgicos no domicílio. É necessário monitoramento ao menos uma vez por
dia, por no mínimo 30 dias. A diretriz se mostra válida para ser usada na detecção de complicações em egressos
cirúrgicos no domicílio e antever a necessidade de reinternação.
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RESUMO
Objetivo: avaliar a incidência de complicações no pós-operatório e sua associação com variáveis
sociodemográficas e clínicas. Métodos: trata-se de um estudo descritivo, de seguimento
prospectivo, realizado com 99 pacientes de um hospital de ensino. Os participantes foram
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selecionados por amostragem intencional (referencia) e seguidos por 30 dias após a alta do
hospital. Realizou-se análises descritivas, univariadas e bivariadas Resultados: 32 (32,3%)
pacientes desenvolveram ao menos uma complicação, sendo que 10 (10,1%) desenvolveram mais
de uma complicação num seguimento de 30 dias. Dor (31; 31,3%) e Infecção (12; 12,1%) foram as
complicações mais prevalentes. Identificou-se associação estatística entre o desfecho clinico dos
pacientes submetidos a cirurgia de joelho e quadril e a presença de complicações no pósoperatório (p<0,001). Conclusão: a ocorrência de complicações no pós-operatório de artroplastia
de joelho e quadril num seguimento de 30 dias foi elevada, com destaque para a dor e infecção
local.
DESCRITORES: Procedimentos cirúrgicos operatórios; Complicações pós-operatórias; Vigilância
epidemiológica; Infecções; Assistência domiciliar.
ABSTRACT
Objective: to evaluate the prevalence of postoperative complications and their association with
sociodemographic and clinical variables. Methods: this is a descriptive, prospective follow-up
study of 99 patients from a teaching hospital. Participants were selected by intentional sampling
(reference) and followed for 30 days after hospital discharge. Descriptive, univariate and bivariate
analyzes were performed. Results: 32 (32.3%) patients developed at least one complication, and
10 (10.1%) developed more than one complication within a 30-day follow-up. Pain (31; 31.3%) and
Infection (12; 12.1%) were the most prevalent complications. A statistical association was
identified between the clinical outcome of patients undergoing knee and hip surgery and the
presence of postoperative complications (p <0.001). Conclusion: the occurrence of postoperative
complications of knee and hip arthroplasty in a 30-day follow-up was high, especially pain and
local infection.
DESCRIPTORS: Surgical Procedures, Operative; Postoperative Complications; Epidemiological
Monitoring; Infection; Home Nursing.
RESUMEN
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Objetivo: evaluar la prevalencia de complicaciones postoperatorias y su asociación con variables
sociodemográficas y clínicas. Métodos: este es un estudio descriptivo, prospectivo de seguimiento
de 99 pacientes de un hospital universitario. Los participantes fueron seleccionados por muestreo
intencional (referencia) y seguidos durante 30 días después del alta hospitalaria. Se realizaron
análisis descriptivos, univariados y bivariados. Resultados: 32 (32,3%) pacientes desarrollaron al
menos una complicación y 10 (10,1%) desarrollaron más de una complicación en un seguimiento
de 30 días. El dolor (31; 31,3%) y la infección (12; 12,1%) fueron las complicaciones más frecuentes.
Se identificó una asociación estadística entre el resultado clínico de los pacientes sometidos a
cirugía de rodilla y cadera y la presencia de complicaciones postoperatorias (p <0,001).
Conclusión: la aparición de complicaciones postoperatorias de artroplastia de rodilla y cadera en
un seguimiento de 30 días fue alta, especialmente dolor e infección local.
DESCRIPTORES: Procedimientos quirúrgicos operativos; Complicaciones posoperatorias; Monitoreo
epidemiológico; Infecciones; Atención domiciliaria de salud.
INTRODUCÃO
A artroplastia total das articulações é um procedimento de alta prevalência realizado, cujo
principal fim é o tratamento de problemas relacionados a osteoartrite. Essa intervenção vem se
tornando eficaz na redução da dor em pacientes com doença articular, melhorando sua qualidade
de vida e reestabelecendo sua função fisiológica e independência.1
Em países desenvolvidos é elevado o quantitativo de procedimentos cirúrgicos envolvendo
a artroplastia, com estimativas apontando crescimento de 150 a 250% já para 2040. Estima-se que
até 2030 o número de artroplastias totais primárias de quadril (ATQ) ultrapassem os 525 mil,
enquanto a de joelho (ATJ) deve chegar a 3,48 milhões.2-3
Apesar dessa possibilidade de intervenção cirúrgica ser eficaz em sanar um importante e
complicado problema articular, a artroplastia total vem sendo associada na literatura a ocorrência
de diversas complicações que variam em sua intensidade, desde o desconforto até o aparecimento
de infecção, com aumento nas readmissões e nos dias de internação com aumento da
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morbimortalidade. Essas complicações podem acontecer precoce ou tardiamente e resultam na
necessidade de cuidados adicionais e no aumento dos custos com a assistência.4
Os fatores de risco atrelados às complicações peri-operatórias e readmissões após
artroplastia articular podem ser classificados como modificáveis e não modificáveis. Fazem parte
do primeiro grupo doenças crônicas, obesidade, diabetes mal controlada, desnutrição entre
outras5, enquanto sexo, raça, idade e processos de doenças crônicas representam os fatores nãomodificáveis.6
No Brasil, pouco se sabe sobre a frequência das complicações envolvendo artroplastias.
Dados nacionais dessas cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS) estão disponíveis por meio de
consulta ao Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), no entanto as informações compiladas
neste sistema fornecem apenas resultados superficiais para fins de custos, deixando lacunas sobre
a ocorrência de complicações e os desfechos clínicos associados.
Com o intuito de monitorar as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e a
Resistência Microbiana nos serviços de saúde de todo o país, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária apresentou em sua nota técnica nº1 de 2019 que as artroplastias total primária de joelho
ou de quadril devem ser monitoradas para alimentar o indicador de Infecção de Sítio Cirúrgico
(ISC), ou seja, os serviços de saúde devem alimentar o sistema FormSUS com os dados para o
cálculo da taxa de incidência de ISC relacionada às artroplastias.7
A orientação de vigilância é clara, contudo, sua implantação não é fácil, pois estes
pacientes tem um tempo reduzido de internação hospitalar, justamente para prevenir infecções
e, portanto o monitoramento deve seguir em ambiente extra-hospitalar. Baseado na dificuldade
operacional de desenvolver a vigilância pós-alta, o presente estudo objetiva avaliar a incidência
de complicações no pós-operatório e sua associação com variáveis sociodemográficas e clínicas.

MÉTODO
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Trata-se de um estudo descritivo, de seguimento prospectivo, realizado com 99 pacientes
de um hospital de ensino de Teresina, Piauí, Brasil, egressos de procedimento cirúrgico primário
de joelho e quadril de janeiro a dezembro de 2019. A instituição estudada possui 316 leitos e
presta atendimento clínico e cirúrgico com especialidades em neurologia, urologia, ortopedia,
nefrologia, vascular, ginecologia, gastrointestinal, oftalmologia, proctologia, mastologia e
plástica. Todos os procedimentos cirúrgicos realizados no hospital são eletivos e portanto, não
tem unidade de emergência.
Os participantes foram selecionados por amostragem intencional8 e seguidos por 30 dias
após a alta do hospital (vigilância pós-alta). O seguimento se deu por contato telefônico (ligação
telefônica e troca de mensagens pelo aplicativo WhatsappÒ). No contato, os pesquisadores
abordavam os sinais e sintomas das principais complicações, utilizando um check-list elaborado
para esse fim9, respeitando o tempo indicado para folow-up e para deadline. Além disso,
informações sociodemográficas e clínicas relacionadas ao pós-operatório mediato (após a cirurgia
e até a alta hospitalar) foram coletados diretamente dos prontuários e confrontados com o relato
dos participantes. Cada contato era registrado e agendado um novo em horário conveniente ao
participante, até o fim do folow-up (30 dias).
Os dados coletados foram sistematicamente analisados e organizados em dupla digitação
no programa Microsoft Excel 2010 e importados para o software Statistical Package for the Social
Sciences - SPSS for MacOs (versão 20.0). Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a
normalidade da distribuição das variáveis. Para verificação de associação entre o desfecho clínico
e as variáveis da pesquisa, realizaram-se análises descritivas, univariadas e bivariadas, utilizando
o teste exato de Fisher, sendo que o nível de significância foi fixado em p≤0,05, com intervalo de
confiança de 95%. Na análise bivariada, considerou-se como variável principal o desfecho final do
participante ao final dos 30 dias, categorizados em “Óbito” quando ao final dos 30 dias ou antes
o paciente havia falecido, “reinternacão” quando o paciente havia sofrido uma nova internação
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hospitalar por mais de 24 horas devido a complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico e
“cura” quando o paciente não se encaixava nos desfechos anteriores.
Essa pesquisa seguiu todos os preceitos éticos, sendo aprovada pelo comitê de ética em
pesquisa do Hospital Getúlio Vargas em março de 2018, sob o parecer de número 3.232.465. O
consentimento para participar da pesquisa foi obtido junto a internação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse estudo houve predominância do gênero feminino (61; 61,6%). A média de idade foi
de 60,7 anos (desvio padrão: 12,1; Mínimo: 26, Máximo: 90). A média de dias para alta hospitalar,
após realização da cirurgia foi de cinco dias (Desvio padrão: 7,9; Mínimo: zero, Máximo: 77 dias).
A taxa de reinternação foi elevada (11; 11,1%) (Tabela 01).

Tabela 01 - Caracterização sociodemográfica e clinica dos participantes. Teresina, Piauí, 2019.
Variáveis
Faixa etária
<35 anos
36-55 anos
56-65 anos
>66 anos
Diagnóstico
Coxartose
Fratura de colo do fêmur
Gonartrose
Estado Civil
Solteiro
Em união estável
Sitio cirúrgico
Quadril Esquerdo
Quadril Direito
Joelho Esquerdo
Joelho Direito
Desfecho Clínico
Cura
Reinternacão
Óbito

n

%

3
14
49
33

3,0
14,1
49,5
33,3

35
27
37

35,4
27,3
37,4

51
48

51,5
48,5

30
26
24
19

30,3
26,3
24,2
19,2

87
11
1

87,9
11,1
1,0

89

Nesse estudo 32 (32,3%) pacientes desenvolveram ao menos uma complicação, sendo que
10 (10,1%) desenvolveram mais de uma complicação num seguimento de 30 dias. Dor (31; 31,3%)
e Infecção (12; 12,1%) foram as complicações mais prevalentes (Tabela 02).

Tabela 02 – Incidência de complicações no pós-operatório de artoplastia de joelho e quadril.
Teresina, Piauí, 2019.
Variáveis
Infecção local

n

%

Sim
Não
Dor
Sim
Não
Desidratação
Sim
Não
Oligúria
Sim
Não
Hipertermia
Sim
Não
Deiscência
Sim
Não
Recuperação
retardada
Sim
Não

12
87

12,1
87,9

31
68

31,3
68,7

4
95

4,0
96,0

1
98

1,0
99,0

6
93

6,1
93,9

4
95

4,0
96,0

6
93

6,1
93,9

cirúrgica

Na análise bivariada, identificou-se associação estatística entre o desfecho clinico dos
pacientes submetidos a cirurgia de joelho e quadril e a presença de complicações no pósoperatório, bem como com todos os tipos de complicações identificadas (Tabela 03).

Tabela 03 - Associação entre o desfecho clinico dos pacientes submetidos a artroplastia de joelho
e quadril e a ocorrência de complicações no pós-operatório. Teresina, Piauí, 2019.
Variáveis

Desfecho Clinico

90

Cura
Desenvolveu
complicação?
Sim
Não

Óbito

Reinternacão

n

%

n

%

n

%

23

72

1

3

8

25

64

95,5

0

-

3

4,5

Infecção local

Valor de
p
<0,001

<0,001

Sim

6

50

1

8

5

42

Não

81

93

0

-

6

7

Dor

0,002
Sim

Não
Desidratação
Sim
Não
Oligúria
Sim
Não
Hipertermia
Sim
Não
Deiscência
Sim
Não
Recuperação
cirúrgica
retardada
Sim
Não

22

69

2

6

8

25

65

96

0

-

3

4

2
85

50
89

0
1

1%

2
9

50
9

0
87

88

0
1

2

1
11

100
11

0
87

94

1
0

17
-

5
6

83
6

1
86

25
91

1
0

25
-

2
9

50
9

2
85

33
91

1
0

17
-

3
8

50
9

0,041
0,018
<0,001
<0,001
<0,001

Registramos alta incidência de complicações no pós-operatório tardio de pacientes
submetidos a artroplastia total primária de joelho e quadril, o que ocasionou elevado índice de
reinternação e ocorrência de um óbito. Embora a incidência das complicações seja variável devido
a falta de padronização, estudos internacionais referem taxas variando de 3 a 17%10-12, valor bem
inferior ao encontrado em nosso estudo (32,3%). Contudo, países em desenvolvimento tendem a
apresentar incidência consideravelmente maior, o que pode justificar esse achado.
Uma análise das características sociodemográficas dos participantes, pode explicar parte
desses resultados. Trata-se de pacientes submetidos a cirurgia de artroplastia primária total de
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quadril ou joelho, um procedimento que visa substituição de uma dessas articulações por uma
prótese. Apesar de ser uma intervenção relativamente segura, envolve muitas complicações11-12,
e pouco se sabe sobre o volume desse procedimento no Brasil, bem como eventos adversos
relacionados.10
O predomínio de pacientes com idade acima de 55 anos (82,8%) também é um fator
importante para explicar os resultados, uma vez que a idade avançada provoca mudanças
fisiológicas em praticamente todos os sistemas, as quais podem trazer risco em caso de cirurgias.
No paciente idoso isso acontece devido à capacidade reduzida de manter a temperatura corporal,
equilíbrio hídrico, comprometimento circulatório relacionado a processos ateroscleróticos,
complacência pulmonar diminuída, predisposição para infecções, bem como comorbidades
agravantes do estado geral do idoso.13-14
No entanto, há um consenso na literatura de que a idade por si só não pode ser considerada
um fator de risco independente para complicações, uma vez que, a morbimortalidade é mais
associada a condição clínica do paciente do que com a própria idade.13-15
A mortalidade (1%) em nosso estudo se aproxima de outros levantamentos na literatura que
apontam incidência entre 0,4% e 1,2%.13-16 O caso de óbito, nesse estudo, apresentou o maior
número de complicações no período (seis), e tempo de internação pós-cirurgia (75 dias) elevado,
o que corrobora com achados que apontam correlação entre maior número de complicações, maior
tempo de reinternação e maior mortalidade dos pacientes.14-16
No que concerne às complicações, a mais prevalente nesse estudo foi a Dor (31,3%), em
conformidade com a literatura. Trata-se do sintoma mais referido no pós-operatório de uma série
de cirurgias, sendo a principal causa de readmissão após cirurgias ambulatoriais. A literatura
aponta que a dor é um obstáculo efetivo à inclusão de procedimentos cirúrgicos mais complexos,
colocando por vezes em causa as vantagens inerentes a este tipo de modalidade cirúrgica.17 A dor
é de difícil mensuração, tornando-se multidimensional e subjetiva. A avaliação da dor, utilizando
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escalas validadas, é de suma importância no pós-operatório, principalmente no follow-up do
domicílio.18
Por outro lado, a infecção local foi a segunda complicação mais prevalente (12,1%), mas
aquela que mais ocasionou reinternação. Para que seja considerado infecção da ferida cirúrgica é
necessário considerar a infecção na incisão, no órgão ou no espaço circundante, ainda nos
primeiros trinta dias do pós-operatório19, conforme fizemos nesse estudo. A infecção nesses casos
aumenta o estágio inflamatório ao tempo em que interrompe o estágio proliferativo da
cicatrização, inibindo a contração da ferida, podendo ser a cicatrização retardada o único sinal
de infecção de uma ferida.20 É associada a necessidade de reinternacão, bem como maior
probabilidade de deiscência da sutura, outra importante complicação registrada nesse estudo.
A deiscência da sutura corresponde à ruptura parcial ou mesmo total de todas as camadas
da parede da incisão operatória. A abordagem a este problema pode ser a reintervenção ou a
cicatrização por segunda intenção, conforme a situação, o momento do pós-operatório ou a
causa.21 Os problemas de cicatrização após a artroplastia total do joelho chegam a 20% dos casos
em alguns estudos.21-22 Em casos mais graves e raros, a deiscência da ferida com exposição total
da prótese em que não há possibilidade de fechamento primário ou cicatrização secundária pode
tornar a recuperação ainda mais problemática.20-21
É importante destacar que o afrouxamento asséptico (29,8%), a infecção (14,8%) e a dor
(9,5%) são as principais complicações com indicações para revisão da cirurgia de artroplastias
totais de joelho, ou seja, além da internação, os pacientes podem passar, novamente, por uma
cirurgia de revisão e, o atraso na realização de tal procedimento está associado a um aumento de
complicações e dificuldades técnicas como, por exemplo, piores resultados, maior taxa de
infecção e maior necessidade de novas revisões.23-24
A ocorrência de complicações clinicas no pós-alta hospitalar sinaliza mudanças importante
na recuperação do paciente cirúrgico, aumentando a possibilidade de reoperação, e o aumento
da mortalidade. A avaliação e monitoramento de complicações pós-alta hospitalar em pacientes
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cirúrgicos é de suma importância, principalmente em especialidades onde há colocação de órteses
e próteses. Nossos achados, de forma geral, evidenciam a importância de se investir em estratégias
de monitoramento pós-alta dos pacientes, com vistas a identificar precocemente os sinais e
sintomas das possíveis complicações.
Esse estudo possui algumas limitações. A principal delas refere-se ao limitado tempo de
seguimento (30 dias), o que no caso de infecções pode subnotificar alguns casos. Além disso,
destaca-se o fato de o monitoramento ter sido feito por meio telefônico (ligações ou mensagem
de texto). Indica-se, para isso, o desenvolvimento de tecnologias que possam aproximar os
pacientes da equipe. Nesse sentido, o uso de aplicativos que permitem enviar imagens pode
facilitar o trabalho da equipe de saúde. O profissional de enfermagem pode colaborar nesse
processo, uma vez que a sua formação o habilita a identificar situações problemas por meio de
avaliação sistemática dos sinais e sintomas de agravos clínicos.

Conclusão
A incidência de complicações no pós-operatório de artroplastia de joelho e quadril num
seguimento de 30 dias foi elevada, com destaque para a dor e infecção local. O desenvolvimento
de complicações foi associado ao desfecho clínico, sendo registrado óbito e reinternações. Estudos
adicionais são necessários englobando variáveis pré-operatórias e um maior tempo de seguimento.
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7 DISCUSSÃO
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A assistência ao paciente cirúrgico continua desafiadora para a equipe de saúde. No
entanto, nossos achados mostram que esta vem se tornando cada vez mais fundamentada
e que pode se beneficiar dos avanços tecnológicos mais recentes. O constante movimento
mundial de internação domiciliar, que tem avançado desde o início deste século no mundo
inteiro, busca respostas para o fenômeno dos altos custos sociais da atenção hospitalar e
da resposta insatisfatória comprovada pelos indicadores de qualidade de saúde das
populações.
A internação domiciliar tem sido associada com um rebaixamento do nível de
atenção à saúde dos usuários, sobretudo quando o domicílio se encontra longe dos grandes
centros. Sem duvida, países continentais, como o Brasil, percebem este fenômeno mais
frequentemente (BRASIL, 2013). Assim, identificar e analisar tendências científicas e
tecnológicas que busquem romper estas limitações é, no caso especifico do egresso
cirúrgico, colaborar com a otimização da assistência prestada.
Nesse sentido, o primeiro resultado apresentado (SOUSA et al, 2019) buscou, por
meio de uma combinação de três métodos (prospecção, revisão da literatura e análise dos
apps) identificar e analisar aplicativos para smartphones desenvolvidos para assistir o
paciente cirúrgico durante todo o período pós-operatório, evidenciando a concentração de
apps focados no ato cirúrgico e na facilitação do trabalho do cirurgião. Este achado mostra
que a tecnologia aplicada ao paciente cirúrgico não tem acompanhado as recentes
transformações na saúde, pois ainda indica uma forte tendência hospitalocêntrica no que
concerne a sua finalidade, tendo o cirurgião como principal usuário e o paciente cirúrgico,
como principal alvo. Esses aplicativos ainda estão focados em otimizar diagnósticos ou
funções, não sendo identificadas iniciativas voltadas ao monitoramento do paciente em
ambiente não hospitalar.
As formas de “ficar conectado (online)” modificaram-se substancialmente nos últimos
anos à medida que os computadores (desktops) foram perdendo espaço para suas versões
móveis (smartphones). Estes funcionam como um computador portátil, que também possui
tela sensível ao toque (touch screen) e tamanho reduzido, facilitando a sua mobilidade.
Somam-se a isto, as funções de um celular comum, ou seja, a capacidade em
realizar ligações, enviar e receber mensagens de texto, baixar aplicativos, dentre outras.
Além disso, os smartphones contam com a funcionalidade de um sistema operacional
atualizado que permite, aos seus usuários, sincronizar dados com o computador pessoal,

100

acessar as redes sociais e usar a câmera fotográfica em ótima resolução (MACHADO et al,
2008; IWAYA et al, 2013).
Os smartphones ainda possuem acesso à banda larga móvel, custo mais acessível,
de fácil operacionalidade e capacidade de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo
(multitarefas) (LEE et al, 2005).
Os aplicativos para smartphones (apps) utilizam-se dos artifícios da web 2.0, que
permitem personalizar e individualizar as aplicações baixadas, customizando-as de acordo
com as preferências e as particularidades dos usuários. Assim, a experiência de capturar,
armazenar, recuperar, analisar, receber e compartilhar informação torna-se ainda mais
intensa e individualizada, o que colabora para a popularidade dos smartphones frente às
outras tecnologias de acesso à internet (MARSHALL; MEDVEDEV; ANTONOV, 2008).
A facilidade é um dos principiais fatores que colaborou para o desenvolvimento
exponencial de aplicações móveis na área da saúde (m-health). As interfaces atraentes,
intuitivas e amigáveis, os recursos visuais e auditivos e a possibilidade de ser baixado em
plataformas diferentes também são importantes fatores de popularização (OLIVEIRA;
ALENCAR 2017).
No início, esses aplicativos tinham uma função de suporte ao profissional,
principalmente voltada ao auxílio em questões de diagnóstico, abordagens terapêuticas e
prescrições

de

medicamentos,

utilizando

sensores

específicos

para

tais

fins.

Gradativamente, essa função vem sendo superada e as novas aplicações desenvolvidas
passam a ser mais voltadas ao monitoramento da saúde, uma vez que são capazes de
diminuir a distância entre o paciente e a equipe de saúde (WALLACE; CLARK; WHITE,
2012).
No Brasil, existem aplicativos para monitorar o paciente, aperfeiçoar o seu
tratamento e dinamizar o atendimento nas instituições de saúde. Estes são capazes de
coletar dados através de campos de preenchimento por meio de sensores que são
conectados e alimentam o celular com informações necessárias e específicas para enviálas diretamente à equipe de saúde (IWAYA et al, 2013).
Geralmente, os aplicativos são idealizados por uma equipe de profissionais da área
da saúde e desenvolvidos pelo pessoal da área de tecnologia da informação. Por ser uma
área incipiente, em vários países, como no caso do Brasil, ainda não há mecanismos
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regulatórios que legitimem o uso dessas tecnologias para fins de saúde e da sua
aplicabilidade clínica (IWAYA et al, 2013).
Observou-se, com os resultados obtidos, que as aplicações direcionadas ao
monitoramento de pacientes podem ser classificadas em três categorias, dependendo
principalmente de quem é o proprietário dos dispositivos e do cenário de implantação de
destino.
No primeiro cenário, os pacientes, em sua própria casa, utilizam os dispositivos
móveis para informar dados relacionados à sua saúde. A coleta de dados é feita pelo
paciente e pode acontecer de duas formas: manualmente ou automaticamente por meio de
sensores. Em seguida, a informação é enviada às instituições de saúde, que podem tomar
decisões

para

beneficiar

o

paciente

(IWAYA

et

al,

2013;

EMMANOUILIDIS;

KOUTSIAMANIS; TASIDOU, 2013; ANDREAO; PEREIRA FILHO; CALVI, 2006;
MACHADO et al, 2011; PORTOCARRERO et al, 2010).
O segundo cenário compreende o uso de dispositivos móveis no próprio leito do
paciente dentro das instituições de saúde, formando redes de área corporal com vários
sensores que capturam dados em tempo real (ANDREAO; PEREIRA FILHO; CALVI, 2006;
MURAKAMI et al, 2006; GUTIERREZ et al, 2008; SPARENBERG; KALIL, 2010; LACERDA
et al, 2010). Esta técnica diminui o tempo que o profissional deve ficar com o paciente,
otimizando o atendimento.
O terceiro cenário é semelhante ao anterior, embora seja pensado para ambulâncias.
Neste, trabalhadores de saúde de locais remotos podem trocar informações com um centro
de saúde de ponta enquanto um paciente está sendo movido para uma instituição de saúde
apta para o seu atendimento (ANDREÃO; PEREIRA FILHO; CALVI, 2006; CORREA, 2011).
Dentre as vantagens da categoria de m-Health, destaca-se a sua abrangência, uma
vez que o método pode ser gerenciado por toda a equipe de saúde. Além disso, as
aplicações abrangem não apenas a transmissão de dados importantes de locais distantes
daqueles onde o serviço está sendo prestado, mas também permitem que a equipe de
saúde (como no caso dos paramédicos nas ambulâncias) solicitem apoio especializado
para a análise dos dados gerados e possam, desta forma, tomar decisões fundamentadas
(CRUZ; BARROS, 2005; SPARENBERG; KALIL, 2010; LACERDA et al 2010; CORREA,
2011; SANTOS, 2009).
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Assim, baseado em todo o suporte que as tecnologias podem oferecer aos
profissionais de saúde, é necessário repensar estratégias dinâmicas e viáveis para superar
o isolamento de determinados grupos de pacientes em domicilio.
Deste modo, a discussão sobre o modelo assistencial requer, dos profissionais de
saúde, a superação do modelo hegemônico centrado no doente preso a uma cama de
hospital. Assim, a formulação de políticas e estratégias de mudança nos modelos de
atenção deve tomar, como ponto de partida, a identificação e a análise dos problemas e as
necessidades de saúde contemporâneas da população, por isso, deve ser centrada no
usuário e no cuidado (SILVA et al, 2005).
Dessa forma, a proposição de um sistema de vigilância subsidiado em uma
sistemática forma de análise dos sinais e sintomas das complicações, que integre o
paciente no domicilio, a equipe na atenção primária e a equipe na atenção
terciária/hospitalar seria viável e de suma importância. Além disso, a integração desses por
meio de tecnologias como aplicativos móveis tornaria a interação mais dinâmica e eficiente,
propiciando um monitoramento eficaz.
Pensando na limitação tecnológica, os pesquisadores se empenharam em propor
uma tecnologia que, ao invés de simplesmente ultrapassar o ambiente hospitalar, pudesse
integrar essa equipe com o domicilio, focando nas complicações decorrentes do processo
cirúrgico. Para isso, foi necessário recorrer novamente à literatura, uma vez que a produção
sobre complicações no período pós-operatório é bastante diversa e heterogênea. Com isso,
foi produzido um segundo resultado (SOUSA et al, 2020a). Nele, os autores,
exaustivamente, revisaram as maiores bases de dados em busca de evidências sobre as
complicações mais comuns na fase pós-alta em pacientes cirúrgico, a sua ocorrência em
termos de frequência, tempo de manifestação e intensidade e a forma como eram
monitoradas.
Os resultados mostraram que, apesar dos avanços tecnológicos, o monitoramento
do paciente cirúrgico fora do hospital ainda é realizado retrospectivamente, por contato
telefônico, sem uma diretriz padronizada ou recomendada por órgãos oficiais. Não há uma
norma sistemática para a avaliação da frequência ou mesmo um deadline para agilizar esse
monitoramento. Dessa forma, a prevalência varia de acordo com a especialidade cirúrgica
(SOUSA et al, 2020a).
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Os autores sentiram a necessidade de desenvolver uma diretriz que pudesse
fornecer bases para o monitoramento remoto de complicações pós-operatórias de
pacientes no ambiente domiciliar (SOUSA et al, 2020b). Devido à ausência de produção
nessa área, o método Delphi, feito com um grupo de especialistas, foi aplicado na coleta
dos dados. É importante, também, que a diretriz contemple a equipe em saúde como um
todo e não apenas uma categoria profissional, motivo pelo qual enfermeiros e médicos de
todo o Brasil foram incluídos para que atuassem no ensino, na pesquisa e na assistência
hospitalar e extra-hospitalar.
O resultado dessa etapa foi um conjunto de 16 complicações, acompanhadas dos
sinais e sintomas para auxiliar no diagnóstico, a frequência de monitoramento e a deadline
(SOUSA et al, 2020b). Este achado otimiza e sistematiza o atendimento ao paciente
cirúrgico no domicilio e não permite que a assistência se torne ociosa. Estudos já
evidenciam que manter contato com o paciente, mesmo após a cirurgia, pode ajudar na sua
recuperação pela tranquilidade e pela segurança oferecidas pelos serviços. Além disso, o
monitoramento, visando à recuperação do paciente frente ao procedimento cirúrgico, pode
colaborar na redução das internações e dos óbitos.
Por fim, os autores se propuseram a testar a viabilidade da diretriz em identificar
corretamente complicações em egressos de cirurgias de artoplastia de joelho e quadril no
domicílio (SOUSA et al, 2020c). A escolha desta especialidade cirúrgica se deu devido a
sua proporção crescente no Brasil e no mundo e às altas taxas de complicações. O
instrumento foi eficaz em identificar complicações em um seguimento prospectivo de 30
dias, com taxa elevada (32,3%) e acima de outros levantamentos semelhantes, embora
não tenha sido eficaz em prevenir reinternacões, as quais tiveram suas taxas elevadas.
Acreditamos que aliar o conhecimento em saúde às tecnologias móveis, em estudos
futuros, possa tornar a assistência ao egresso cirúrgico no domicílio ainda mais holística e
ágil, prevenindo reinternacões.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por meio da integração de diferentes métodos e resultados articulados, esta
pesquisa permitiu o avanço no conhecimento e nas questões que cercam a assistência ao
paciente cirúrgico. Percebemos que existe uma série de iniciativas tecnológicas móveis (Mhealth) voltadas ao paciente cirúrgico, mas restritas ao ambiente hospitalar, ao ato cirúrgico
e à equipe cirúrgica, reforçando o distanciamento entre o egresso cirúrgico e as instituições
de saúde, mesmo em situações em que o sujeito possa necessitar de assistência (pósoperatório mediato e tardio).
Visando diminuir esta lacuna, levantamos sistematicamente mais informações
acerca das complicações no período pós-alta hospitalar, de forma a fornecer um retrato
mais preciso da literatura científica. Identificamos a predominância de complicações de
cunho infeccioso com destaque para pneumonia e infecção urinária e do sítio cirúrgico. No
entanto, a falta de resultados relativos à frequência de monitoramento e ao tempo de
seguimento, dentre outros fatores, apontou para a necessidade de desenvolvimento de uma
diretriz subsidiada ao método científico capaz de elencar as complicações elegíveis para
serem utilizadas no monitoramento de pacientes cirúrgicos no período pós-alta hospitalar.
A diretriz criada mostrou ser eficaz em identificar complicações, uma vez que 32,3% dos
pacientes desenvolveram, ao menos, uma complicação num seguimento de 30 dias, sendo
dor (31; 31,3%) e infecção (12; 12,1%) as complicações mais prevalentes.
Uma vez que não há ferramentas tecnológicas para realizar o monitoramento remoto
dos participantes, verifica-se a necessidade de mais estudos, principalmente de criação e
implementação de tecnologia.
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Apêndice A- Instrumento para caracterização dos juízes selecionados
Título do projeto: MONITORAMENTO REMOTO DE PACIENTES CIRÚRGICOS NO
PÓS-ALTA: AVALIAÇÃO DO RISCO DE COMPLICAÇÕES
Pesquisador: Alvaro Francisco Lopes de Sousa

Contato: (16) 981418803

Orientadora: Denise de Andrade
Data: __/__/____

Juíz N°: ____________

1. Idade:________

2. Sexo:________________

3. Formação:___________________________

4. Ano de formação:_____

5.Procedência:__________________________
6:Instituição:_________________
7. Possui Tese ou Dissertação: Cirurgias () Informática ()
8. Orientação de tese, dissertações, monografias: Cirurgias () Informática ()
9. Autoria de trabalho publicado em periódico indexado: Cirurgias () Informática
()
10. Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolvam a temática:
Cirurgias () Informática ()
11. Experiência docente na área: Cirurgias () Informática ()
12. Atuação prática na área: Cirurgias () Informática ()
13.Tem acesso a dispositivo tecnológico com internet: Sim () Não ()
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