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RESUMO 

Vane MF. Avaliação do desfecho de pacientes que sofreram parada 

cardiorrespiratória durante o intraoperatório [tese]. São Paulo: Faculdade de 

medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 
Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é o evento de maior gravidade 

que pode ocorrer no intraoperatório. A literatura é escassa sobre quais fatores de risco 

impactam negativamente no desfecho do paciente vítima de PCR no intraoperatório.  

Objetivo: Avaliar os fatores que impactaram no desfecho óbito no 

intraoperatório, em até 24 horas, em até 30 dias e em até 1 ano após a PCR. 

Metodologia: Pacientes com PCR intraoperatória de 2007 a 2014 foram 

analisados quanto a dados demográficos, comorbidades, uso de droga vasoativa, 

tempo de PCR, dados gasométricos, eletrolíticos, da coagulação, do hemograma, da 

função renal e da escala de Glasgow 24 horas após o retorno à circulação espontânea 

(RCE), bem como variações destes valores entre a admissão e 24 horas após o 

evento. Estes dados foram avaliados para o desfecho óbito no intraoperatório, até 24 

horas, de 24 horas até 30 dias e até um ano. 

Resultados: 167.574 anestesias e 158 eventos foram localizados. A letalidade 

intraoperatória, em 24 horas, 30 dias e um ano foi, respectivamente, de 35,4%, 29,4%, 

44,4% e 71,6%. A causa da PCR como hipovolemia, hipotensão na admissão do 

centro cirúrgico e a maior duração foram fatores independentes para a letalidade de 

intraoperatória. A hipovolemia como causa, a maior duração da PCR, a razão 

normalizada internacional (RNI) do tempo de protrombina (TP) acima de 1,2 na 

admissão, o sódio sérico antes da PCR fora do intervalo da normalidade e a relação 

entre duração e a dose de adrenalina foram fatores independentes para a letalidade 

em 24 horas. A variação do RNI negativa do TP entre a admissão e ao final das 

primeiras 24 horas e a escala de Glasgow abaixo de 14 ou 10T após 24 horas da 

situação foram fatores independentes para a letalidade 30 dias. A escala de Glasgow 

abaixo de 14 ou 10T, a variação negativa do RNI do TP nas primeiras 24 horas e a 

duração da PCR foram variáveis independentes para a letalidade 1 ano. 

Conclusão: A PCR intraoperatória apresenta grande letalidade, sendo que a 

conjunção de fatores clínicos e laboratoriais está relacionada ao prognóstico. 

 

Descritores: parada cardíaca/epidemiologia; anestesia/efeitos adversos; 

fatores de risco; mortalidade; morte; prognóstico; causalidade; incidência; 

período intraoperatório. 
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ABSTRACT 
 

Vane MF. Risk fators for mortality of patients that suffered intraoperative 

cardiac arrest [thesis]. São Paulo: “Faculdade de medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2016. 

 
Introduction: Cardiac arrest (CA) is the most devastating event that can take 

place during the intraoperative period. Data regarding risk factors for a worse outcome 

of intraoperative CA (ICA) are scarce, especially regarding laboratorial analysis.  

Objectives: This study analyzed the outcomes and risk factors of patients 24 

hours, 30 days and 1 year after ICA. 

Methods: Records of patients that had ICA from 2007 to 2014 were analyzed. 

Data for demographics, comorbidities, vasoactive drug infusion, ICA duration, 

electrolytes, acid-base balance, international normalized ratio (INR) of the prothrombin 

time (PT), partial thromboplastin time (aTTP), hemoglobin and hematocrit, urea, 

creatinine, Glasgow Comma Scale (GCS) 24h after ICA were collected. These data 

were analyzed in the intraoperative period, 24 hours, 30 days and 1 year after the 

event. 

 Results: 167,574 anesthesias and 158 ICAs were found. Lethality for the 

intraoperative period, 24 hours, 30 days and 1 year after the event were 35.4%, 29.4%, 

44.4% e 71.6%, respectively. The hypovolemia as a cause, hypotension at admission, 

and the ICA duration were independently associated with greater intraoperative 

mortality. The hypovolemia as a cause, the ICA duration, the INR of the PT at 

admission, the sodium level before the ICA, and the ratio between adrenaline doses 

and ICA duration were independently associated with death up to 24 hours after ICA. 

The negative variation of the INR of the PT and the GCS 24 hours after the ICA were 

independently associated with mortality in 30 days. The GCS 24 hours after ICA, the 

worsening of the in INR of the PT in the first 24 hours after ICA and the ICA duration 

were independently associated with mortality in 1 year. 

Conclusion: Patients that ICA have a high lethality during the first year of the 

event. Laboratorial and clinical factors after the ICA are linked to patient´s prognosis. 

 

Descriptors: heart arrest/epidemiology; anesthesia/adverse effects; 

risk factors; mortality; death; prognosis; causality; incidence; 

intraoperative period. 
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Parada cardiorrespiratória (PCR) é definida pela “American Heart 

Association” (AHA) como a “cessação súbita e inesperada da atividade mecânica 

ventricular útil e suficiente” (1). É um quadro súbito, que pode ser reversível, se 

houver pronta e efetiva manobra de ressuscitação (1). A PCR é um evento grave 

e um grande desafio para a saúde pública. Nos Estados Unidos são 

aproximadamente 370 mil casos fatais por ano, sendo a taxa de sobrevida menor 

que 15% em pessoas não hospitalizadas e de 22% quando hospitalizadas (2, 3). 

No Brasil, faltam dados quanto à real dimensão do número de PCR, sendo 

estimada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que ocorram em torno de 

200.000 PCRs ao ano no Brasil, sendo metade dos casos em ambiente 

hospitalar, e a outra metade em ambiente extra-hospitalar (4). 

Estudos recentes têm atribuído alguns fatores de risco de óbito para 

pacientes que sofreram PCR intra-hospitalar. Entre estes, citam-se: o maior grau 

de disfunção orgânica à admissão na UTI, fibrilação ventricular como o primeiro 

ritmo de PCR, o uso de adrenalina após a PCR, pior status neurológico pré-PCR, 

maior idade, maior duração da RCP e até o local do hospital onde o evento ocorreu 

(5, 6). Entretanto, estes estudos analisam desfechos temporais distintos, sendo 

que alguns focam a alta hospitalar, enquanto outros focam tempos específicos, 

com limite superior de 90 dias (5, 6).  

Na literatura, faltam dados principalmente de como os exames laboratoriais 

podem ser fatores preditivos de sobrevida em pacientes que sofreram PCR 

intraoperatória, sendo que poucos estudos são capazes de correlacionar dados 

laboratoriais e clínicos com a evolução do paciente (7). Estudos recentes têm 

tentado correlacionar o uso de escores pré-definidos de morbi-mortalidade, como 

o escore de gravidade fisiológico e operativo (POSSUM) e o Portsmouth-

POSSUM (P-POSSUM) como possíveis preditores de mortalidade em pacientes 

vítimas de PCR (7). Entretanto, estes escores não contemplam a variação 

temporal de dados laboratoriais, principalmente nas primeiras 24 horas após o 

retorno à circulação espontânea (RCE), período no qual há a maior mortalidade 

de pacientes vítimas de PCR (8). Além disto, estudos que avaliam as primeiras 24 

horas após o evento, fazem-no com pequenas casuísticas e em cenários não 

operatórios, focando em apenas uma variável, como, por exemplo, o lactato (9). 

Assim, almejou-se neste estudo seguir por um tempo maior uma população 

que teve PCR, comparando fatores associados ao óbito no intraoperatório, em até 
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24 horas, em até 30 dias e em até 1 ano. Além disso, o estudo comparou dados 

laboratoriais, bem como sua variação nas primeiras 24 horas, para traçar perfis de 

fatores associados à mortalidade dos pacientes.  
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2.1 Histórico 

2.1.1 Reanimação cardiopulmonar  

 

A primeira tentativa documentada de evitar a morte súbita e inesperada 

data de 1740, quando a Academia Parisiense de Ciências recomendou a 

respiração boca a boca em afogados. Nos anos subsequentes, foram propostas 

técnicas para ventilação do paciente em PCR de formas mais variadas possíveis. 

Em 1858, o cirurgião húngaro Janos Balassa descreveu o RCE em uma mulher 

jovem que havia tido PCR por obstrução faríngea. Este cirurgião descreveu um 

método de laringotomia seguido por “compressão do tórax de modo rítmico, 

imitando a ventilação da paciente” (10, 11). Entretanto, esta manobra foi 

associada a uma técnica de ventilação, não sendo relacionada a uma técnica de 

compressão torácica capaz de gerar pressão nos componentes arteriais (11).  

Com isso, pouco progresso foi documentado em métodos para melhorar 

a sobrevida de pacientes com PCR. Com o advento das técnicas anestésicas, 

houve maior necessidade de tentativas de reanimar pacientes vítimas de PCR. 

A primeira descrição deste episódio em anestesia data de 28 de janeiro de 1848, 

ocorrida em uma jovem saudável durante um procedimento para tratamento de 

onicocriptose. Este evento ocorreu aproximadamente 15 meses após a 

demonstração do éter como anestésico geral inalatório e 2 meses após o uso do 

clorofórmio, ou seja, PCR, anestesia e técnicas de reanimação são sempre 

temas correlatos (12). Neste período, ficou cunhado o termo “Síncope do 

Clorofórmio” que se referia a PCR súbita desencadeada após colapso 

cardiovascular irreversível com o uso do clorofórmico. Nesta época e por vários 

anos subsequentes, a causa de óbito anestésico era sempre relacionada à 

sobredose de anestésico, a qual desencadeava parada ventilatória, seguida por 

PCR. Assim, até 1891, pouco avanço foi documentado e pouco se sabia sobre 

compressões torácicas com a finalidade de gerar perfusão. Neste ano, o 

cirurgião alemão Friedrich Maass descreveu a presença de RCE após a 

compressão torácica (11, 13).  Este fato ocorreu após tentativa desesperada de 

salvar um paciente de nove anos de idade que havia tido PCR durante cirurgia 

para correção de fenda lábio-palatina. A PCR aconteceu após dificuldade na 

obtenção de plano anestésico adequado com clorofórmio, sendo necessárias 

três aplicações do mesmo via máscara facial. O paciente rapidamente ficou 
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cianótico e com pupilas dilatadas. Maass, numa tentativa de fazer o paciente 

ventilar, aplicou uma técnica ventilatória descrita por Koenig, a qual consistia em 

compressões sobre a área cardíaca. Entretanto, Maass utilizou uma frequência 

muito superior ao proposto inicialmente de 30-40 incursões por minuto e com 

maior força (14). Após esta técnica, foi descrito melhora da cianose, as pupilas 

se fecharam e surgiu ventilação agônica. O jovem paciente apresentou RCE e 

teve alta em poucos dias. Após três dias, outro paciente apresentou quadro 

similar no centro cirúrgico, que foi prontamente revertido com o uso da mesma 

técnica. Então, Maass descreveu que o resultado obtido dependia da frequência 

e do vigor das compressões. Curiosamente, a frequência descrita por Maass é 

muito próxima à utilizada hoje, ou seja, 120 compressões por minuto. Além disso, 

na descrição original, foi citado outro fundamento da reanimação: “Nesta 

velocidade, é mais importante aplicar uma pressão suficiente, em vez de se 

preocupar em pressionar muito forte” (13). No entanto, o parâmetro de qualidade 

das compressões sugerido foi a presença de pulsação carotídea e o fechamento 

das pupilas. Na atualidade, com o advento da tecnologia e inclusão de novos 

conhecimentos, outros critérios mais precisos foram incorporados como 

parâmetros de qualidade da compressão torácica (1). 

Já o uso da adrenalina foi aventado somente em 1896, baseado em 

técnicas conjuntas entre compressão torácica fechada e o uso de drogas 

vasoativas. Mas, devido à baixa comunicação entre médicos e cientistas, esta 

importante contribuição acabou não sendo devidamente valorizada (15). 

 Como as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) sempre foram 

associadas a modalidades ventilatórias, estas técnicas permaneceram 

esquecidas até 1950 (11). Neste intervalo de tempo, os efeitos diretos dos 

anestésicos sobre o miocárdio ainda não eram totalmente conhecidos, sendo 

inicialmente descritos somente 60 anos após a descoberta da anestesia (2), 

assim como o infarto agudo do miocárdio, que foi descrito apenas em 1912. 

Assim, uma frequência de 120 compressões por minuto era vista como 

inadequada para a ventilação e foi abandonada. A partir dos novos 

conhecimentos de fisiologia e farmacologia, a disfunção miocárdica foi, então, 

considerada como uma causa de PCR. William Kouwenhoven, em 1961, 

popularizou as compressões cardíacas e sua eficácia foi reconhecida, 



2 REVISÃO DA LITERATURA   7 

desfazendo o conceito de que as manobras visavam única e exclusivamente a 

reanimação ventilatória (16). 

 

2.1.2 Desfibrilação 

 

 Quanto à desfibrilação, seu uso começou a ser cogitado em 1850, quando 

Karl Ludwig aplicou uma descarga elétrica no coração de um cachorro e 

observou a mudança da contratilidade normal para um padrão desorganizado, 

hoje conhecido como fibrilação ventricular.  Este ritmo fora descrito previamente 

por John Erichsen, em 1842. Entretanto, somente em 1889, a fibrilação 

ventricular foi atribuída a uma possível causa de PCR em seres humanos. Este 

fato levou a uma grande discussão na literatura médica e, após uma década, 

Prevost e Batelli descreveram que o ritmo sinusal poderia ser restaurado pela 

aplicação de uma nova corrente elétrica, mostrando a efetividade da 

desfibrilação (17). Entretanto, os desfibriladores, além de serem aparelhos de 

grande porte, necessitavam que as pás estivessem em contato direto com o 

miocárdio. Assim, a desfibrilação somente seria possível durante cirurgias de 

grande porte, com abertura torácica. De fato, a primeira desfibrilação ocorreu em 

1947 durante uma esternotomia para correção de anomalia congênita da parede 

torácica de um jovem com 14 anos de idade (18). Durante o fechamento do tórax, 

o jovem apresentou fibrilação ventricular, que foi revertida com desfibrilação 

interna (18). 

 Em 1956, Zoll et al (19) relataram o primeiro caso de desfibrilação externa, 

possibilitando o desenvolvimento de técnicas menos lesivas e mais efetivas, 

como a descarga bifásica e a corrente direta, pelo formato de onda de Lown (20, 

21). 

Nesse último século, as principais sociedades médicas de especialidades 

relacionadas ao tema, como a AHA, têm se engajado no treinamento e 

aperfeiçoamento de técnicas de RCP, com encontros periódicos objetivando 

discutir as principais evidências e recomendações para vítimas de PCR, com 

lançamentos regulares de normas técnicas sobre o assunto. 
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2.2 Incidência de PCR 

 

A incidência de PCR é variável na literatura, a depender do local de 

ocorrência da mesma. A PCR fora do ambiente hospitalar tem uma incidência 

estimada de aproximadamente 9 casos de PCRs/10.000 habitantes por ano (22). 

Já no cenário intra-hospitalar, esta incidência está em torno de 1 a 5 casos de 

PCRs/1.000 internações (23). Quando analisado o período perioperatório, esta 

incidência varia de 1 a 44 casos de PCR/10.000 procedimentos, com uma 

mortalidade após 30 dias que pode atingir 70% (24-29). Essa grande variação 

para o período perioperatório incorpora como fator de risco, dentre outras 

variáveis, o estado físico da população de pacientes avaliados, o tipo de cirurgia 

e a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Este fato foi evidenciado 

por uma metanálise recente que avaliou 11,9 milhões de pacientes mostrando 

uma incidência de 6,2 casos/10.000 anestesias em países desenvolvidos e de 

19,9/10.000 anestesias em países em desenvolvimento (30). Este estudo 

também demonstrou queda significativa, ao longo do tempo, das taxas de PCR 

somente em países com alto índice de desenvolvimento, o que sugere que um 

aumento da tecnologia aplicada, segurança com os pacientes, além de recursos 

humanos capacitados podem ser de fundamental importância para diminuir a 

incidência de PCR no ambiente cirúrgico (30).  

 

 2.2.1 Década de 1980  

 

Em uma análise comparativa dos estudos brasileiros sobre PCR 

perioperatória com estudos mundiais, observa-se que, nos anos 80, os estudos 

internacionais evidenciaram uma incidência de PCR perioperatória variando de 1 

a 23 casos/10.000 anestesias, enquanto que no Brasil, nos anos de 1982 a 1984, 

essa incidência foi de 39 casos/10.000 anestesias, o que era superior à média 

mundial (25, 26, 29, 31-33). Esta incidência mundial provém de estudos que 

incluem países desenvolvidos, como a França, a Suécia, os Estados Unidos da 

América e a Noruega. Neste período, a França teve a maior incidência de PCR 

perioperatória, sendo a sobredose anestésica a principal causa relacionada à 

anestesia(31). Já nos Estados Unidos, país que apresentou a menor incidência 

de PCR, era feito grande esforço para monitorização intraoperatória, incentivando 
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o uso de rotina de oxímetro, capnógrafo e alarmes (26, 33). No Brasil, neste 

período, a principal causa de PCR também estava relacionada à sobredose de 

medicação anestésica. No entanto, a incidência de PCR por causas anestésicas 

em cirurgias eletivas era superior à incidência nas cirurgias de urgência (29). 

Durante esta década, não havia nenhuma legislação que regulamentasse o uso 

de oxímetro de pulso, capnografia e nem a presença de desfibriladores no interior 

do centro cirúrgico. Este fato pode ter influenciado negativamente na incidência 

de PCR intraoperatória, uma vez que a simples desconexão ou falha do aparelho 

de ventilação poderia não ser prontamente detectada. Falhas dos aparelhos de 

ventilação também representaram uma quantidade expressiva das causas de 

PCR neste período, fato que não foi apontado em outros artigos nesta década 

(32).  

 

2.2.2 Década de 1990 

 

Já na década seguinte, apesar do aumento nas comorbidades dos 

pacientes a serem submetidos a cirurgia, houve redução na incidência de PCR 

intraoperatória (34, 35). Neste período, as comorbidades passaram a ser o 

principal fator relacionado a esse evento adverso, seguido por hipoxemia por 

broncoaspiração. Nesta década, sobredose anestésica não mais constava como 

um fator importante de PCR intraoperatória. A mudança de maior destaque neste 

período foi que a anestesia deixou de ser a principal causa de PCR em cirurgias 

eletivas. Tal lugar passou a ser ocupado pelas comorbidades do paciente (35). 

Parte disto foi devido à introdução da resolução do Conselho Federal de 

Medicina 1363/93, a qual obrigava a monitorização da pressão arterial, o uso de 

estetoscópio precordial, a presença de desfibriladores e drogas de resgate 

dentro do centro cirúrgico (36). Entretanto, a capnografia e o oxímetro de pulso 

eram reservados para situações especiais, principalmente quando se utilizavam 

usinas concentradoras de oxigênio. Estas medidas levaram a uma pequena 

diminução da incidência de PCR intraoperatória (31,4-34,6 PCR PCRs/10.000 

anestesias) (35, 37). A incorporação destas tecnologias pode ter impactado nas 

causas reversíveis de PCR, como hipóxia, a qual pode ser prevenida com 

alarmes de desconexão ou oxímetro de pulso. Já, causas não passíveis de 

prevenção para a PCR (exemplo: disfunção cardíaca grave) não são 
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influenciadas por estes monitores, sendo o RCE mais difícil nestes pacientes, 

explicando o aumento da letalidade (34).  

 

2.2.3 Década de 2000 

 

Em 2007, uma grande redução da incidência de PCR foi observada, 

diminuindo de 35 casos/10.000 anestesias para 13 casos/10.000 anestesias, 

associada à redução da letalidade de 63% para 31% (38). Outro estudo que 

avaliou a incidência de PCR intraoperatória da população brasileira acima de 60 

anos, realizado entre 1996 e 2010, constatou uma incidência de 54,4 

PCRs/10.000 anestesias, sendo que somente 3,26/10.000 desses casos 

estavam relacionados à anestesia. Neste estudo, a letalidade do evento foi de 

apresentou mortalidade de 1,63 óbitos/10,000 anestesias (39). Analisando estes 

dados, é observado que a incidência de PCR no Brasil encontrava-se dentro da 

média mundial, que esteve entre 7 a 44 casos/10.000 anestesias (28, 38, 40). 

Novamente, isto decorre de mudanças que foram realizadas para tornar a 

anestesia mais segura, sendo um passo importante a legislação aprovada em 

2006 pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução 1.802/2006 (41). Esta 

nova resolução requereu que todos os pacientes fossem agendados a uma 

consulta pré-anestésica e estabeleceu os equipamentos mínimos para a prática 

anestésica, exigindo, além de aparelhos de pressão, cardioscópio e oxímetro de 

pulso, a capnografia para todos aqueles sob anestesia geral. Além disso, 

estabeleceu os monitores da recuperação pós-anestésica, sendo os mesmos 

também utilizados no transcorrer da cirurgia, com exceção do capnógrafo. Esta 

legislação consiste em um grande passo para o aumento da segurança do 

paciente no Brasil, se comparando ao que tem sido amplamente adotado nos 

países desenvolvidos (42). Este fato torna a anestesia mais segura, podendo 

traduzir em queda na incidência de PCR no Brasil, o que também é observado 

em países desenvolvidos, em contraste com o aumento na incidência de PCR 

em países com baixo índice de desenvolvimento humano (30).  

Entretanto, atenção deve ser dada à população inclusa nos estudos, pois 

os estudos nacionais acabam por incluir cirurgias eletivas e cirurgias sob regime 

de urgência/emergência, enquanto alguns estudos internacionais excluem 

procedimentos emergenciais. A incidência da PCR em pacientes sob regime de 
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emergência é superior ao dobro dos casos eletivos (43). Estudos mostram que 

aproximadamente 50-60% de todos os episódios de PCR em pacientes 

cirúrgicos ocorrem durante cirurgias de emergência (43). Em países em 

desenvolvimento, a incidência de PCR varia de 2,9 a 54,4 a cada 10.000 

anestesias, sendo que a incidência para cirurgias de emergência sobe para 6,5 

a 62,1 a cada 10.000 anestesias (30, 43-45). Além disto, alguns estudos não 

incluem PCR ocorridas na sala de recuperação pós-anestésica, o que reflete 

incidência de PCR menor que a real.   

Sob esta óptica, o país está caminhando para estar dentro da média 

mundial de PCR intraoperatória. Todos estes estudos descritos avaliaram a 

incidência da PCR, embora poucos estudos nacionais relataram o 

comportamento da PCR intraoperatória nos últimos 5 anos, principalmente 

analisando fatores laboratoriais e clínicos do período pré-PCR, durante e pós-

PCR, tornando-se necessários mais estudos. 
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2.3 Consequências e Fatores Associados à PCR 

 

A principal consequência deste evento adverso é a sequela neurológica, 

manifestada inicialmente pela inconsciência. Essa alteração pode ser decorrente 

de lesão neurológica permanente ou, apenas, consequência de  distúrbio 

metabólico. A AHA considera este desfecho neurológico como um elemento 

crucial a ser evitado durante o esforço da reanimação. Desde 2000, o consenso 

das alianças internacionais de emergências atenta especificamente para esta 

situação: ”O córtex cerebral, tecido mais susceptível à hipóxia, é danificado 

irreversivelmente, resultando em morte ou lesão neurológica grave. A 

necessidade da preservação da vitalidade cerebral deve ser instigada em 

pesquisas e intervenções práticas” (46). Com isto, foi cunhada a expressão 

ressuscitação cardiopulmonar e cerebral para enfatizar esta necessidade.  

 Além disso, a PCR intraoperatória tem sido associada a elevada letalidade, 

com taxas que atingem mais de 65% de óbito antes da alta hospitalar (5).  Estudos 

recentes têm atribuído alguns fatores de risco de óbito para a PCR, como o grau 

de disfunção orgânica à admissão da UTI, a fibrilação ventricular como o primeiro 

ritmo de PCR, a não necessidade de adrenalina após a PCR, o estado neurológico 

pré-PCR, a idade, a duração do evento e até o local do hospital onde a mesma 

ocorreu (5, 6). Entretanto, estes estudos analisam tempos de seguimentos 

distintos, enquanto alguns avaliam o tempo para alta hospitalar, outros destacam 

períodos específicos, com limites temporais curtos e, frequentemente, inferiores a 

90 dias (5, 6). Assim, poucos estudos conseguem acompanhar uma população 

por um tempo maior, principalmente com seguimento de um ano.  

Os fatores associados à sobrevida após PCR intraoperatória são de 

grande interesse, uma vez que podem predizer quais pacientes necessitam de 

cuidado mais próximo, mais intensivo e quais desses provavelmente terão boa 

evolução. Com isso, alguns estudos foram realizados e publicados com o 

objetivo de enumerar fatores relacionados ao óbito após PCR. 

Um estudo feito por Sprung et al, com 223 pacientes que tiveram PCR no 

intraoperatório, avaliou os principais fatores de risco envolvidos para sobrevida 

e a alta hospitalar e ficou claramente evidenciado que estado físico prévio, 

falência de múltiplos órgãos, diabete mélito, tipo de cirurgia, cirurgia de 

emergência, hipotensão arterial durante a cirurgia, causa e duração da PCR, 
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além do ritmo cardíaco inicial tiveram alta associação com óbito antes da alta 

hospitalar (47).  

Outros aspectos apontados como fatores de risco para óbito intra-

hospitalar do paciente que sofreu PCR foi o horário de ocorrência da mesma 

(48). Pacientes cuja PCR ocorreu no período noturno ou em finais de semana 

apresentaram maior índice de óbito. No entanto, estes estudos ou apresentam 

casuísticas muito pequenas ou envolvem casos externos ao ambiente do centro 

cirúrgico. 

Outra pesquisa que avaliou o risco de óbito em 30 dias para pacientes 

que sofreram PCR no cenário intraoperatório evidenciou que o uso do POSSUM 

e do P-POSSUM tiveram boa confiabilidade para a predição de desfechos pós-

PCR (7). O modelo de POSSUM foi desenvolvido em 1991 por Copeland et al 

com o intuito de estimar morbimortalidade de pacientes cirúrgicos submetidos a 

anestesia geral (49). Posteriormente, este escore foi readequado para aumentar 

sua acurácia (50). O modelo de POSSUM e P-POSSUM contemplam idade, 

avaliação de radiografia de tórax, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, 

nível de hemoglobina, escala de Glasgow, número de leucócitos, potássio sérico, 

ureia e sódio séricos, incluindo também eletrocardiograma e parâmetros 

cirúrgicos (49). O estudo apontado, no entanto, apresenta uma casuística de 

apenas 51 pacientes, não avaliando quais variáveis do POSSUM apresentaram 

melhores fatores preditivos (7). Além disso, a análise do desfecho foi feita 

unicamente com 30 dias, carecendo de avaliação mais detalhada com maior 

número de casos e seguimento mais prolongado. 

Como o tempo de parada está diretamente correlacionado com o tempo 

de anóxia, a duração da PCR tem sido apontada como um dos fatores 

determinantes da mortalidade e do aparecimento de sequelas pós-PCR (51). Um 

estudo clínico evidenciou que o tempo médio de anóxia de apenas 4,1 minutos 

é suficiente para desencadear lesão neurológica. Quando é feita a reanimação, 

este tempo pode se prolongar por até 17 minutos sem que haja lesão (52). 

Apesar disto, uma análise envolvendo crianças em PCR mostrou que quando o 

tempo de PCR com RCP esteve entre 1 e 15 minutos, a probabilidade de 

sobrevida diminuiu linearmente em 2,1% por minuto, com queda nas taxas de 

desfecho neurológico favorável em 1,2% por minuto (53). Assim, há evidências 

que o tempo de PCR e, consequentemente, de RCP exercem efeitos diretos no 
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desfecho neurológico do paciente. Entretanto, estudos averiguando esta variável 

no intraoperatório são escassos, gerando dúvidas se isto ocorre de modo similar 

no cenário cirúrgico, uma vez que o paciente se encontra anestesiado. Os 

agentes anestésicos gerais, por diminuírem o consumo cerebral de oxigênio, 

exercem efeito pré-condicionante nos neurônios, podendo esta associação ser 

benéfica (54, 55). 

Outro fator aparentemente relacionado ao desfecho do paciente após a 

PCR é o tempo em coma. Estima-se que 80% dos pacientes se apresentam 

comatosos após a PCR, sendo que daqueles que irão despertar, 90% o fazem 

antes de 72 horas e menos de 5% dos pacientes que despertam após 24 horas 

se recuperam sem déficits neurológicos (56). Entre os fatores preditores de 

desfecho negativo, incluem-se a ausência de reflexo pupilar e córneo após 72 

horas, a ausência de reflexo vestíbulo-ocular após 24 horas e escala de Glasgow 

menor que cinco após 72 horas (57-61). Um estudo feito por Mullie et al utilizando 

a escala de Glasgow concluiu que, após 48 horas do evento, o desfecho 

neurológico pode ser previsto em 80% dos pacientes por meio deste método. 

Este autor dividiu os pacientes em grupos com valores de escala acima de 10 ou 

abaixo de cinco, permitindo, assim, uma sensibilidade de 96% e especificidade 

de 86%, com valores preditivos positivos e negativos de 77% e 97%, 

respectivamente (61). 

Quanto a exames clínicos e o tempo para a realização dos mesmos, uma 

metanálise de 37 estudos evidenciou que poucos parâmetros clínicos teriam 

acurácia na predição de um desfecho ruim, sendo que a ausência de reflexo 

pupilar em 72 horas já estaria associada a um mau prognóstico. Este longo 

período de espera (72 horas) se faz necessário para a confirmação de ausência 

de reflexo pupilar pelo estado comatoso induzido pela sedação utilizada, de 

modo que poucas variáveis clínicas poderiam estar prontamente disponíveis 

para o prognóstico precoce de pacientes após a PCR (53). Além de parâmetros 

clínicos, este estudo também avaliou achados de potenciais somato-sensitivos 

evocados. A não reatividade e/ou a ausência de ondas N20 no potencial evocado 

somato-sensitivo após 72 horas estão implicados em lesão neurológica grave, 

com taxa nula de falsos positivos. Outros achados, como ausência de reflexo 

corneano 24 horas e 48 horas após a PCR e respostas motoras como 

decorticação, mioclonia ou a ausência destas em 72 horas também estiveram 
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relacionados a mau prognóstico neurológico com boa acurácia (58, 62). Deve 

ser dado destaque para a área motora, visto que a AHA recomenda que este 

pode ser um método seguro para a detecção de mau prognóstico neurológico, 

principalmente após 72 horas da PCR (63).  

Quanto aos marcadores sanguíneos que possam ter relação com 

prognósticos da PCR, ainda não há confiabilidade em nenhum dos marcadores 

antes de 48-72 horas do diagnóstico de PCR, sendo que há apenas uma fraca 

recomendação para o uso da enolase específica de neurônios, uma vez que sua 

precisão é questionável (63). 

Com relação ao desfecho frente à idade, os resultados têm sido 

controversos (64-66). Em parte, isto decorre do fato de alguns estudos incluírem 

crianças, enquanto outros incluem somente adultos. Além disso, as faixas etárias 

são diferentes entre os estudos, sendo que alguns estudos consideram idosos 

acima de 65 anos e outros somente acima de 70 anos. Por outro lado, pacientes 

mais idosos estão mais propensos a necessitarem de RCP com menor 

probabilidade de retorno à circulação espontânea (23, 39).  

No cenário perioperatório, há tendência a submeter cada vez mais 

pacientes idosos e com mais comorbidades a cirurgia (67-69). Entretanto, a 

mortalidade perioperatória tem diminuído ao longo das últimas décadas. Assim, 

neste cenário, a idade parece ter pouca influência. A condição em que o paciente 

se apresenta para a cirurgia (ASA-PS) parece ser mais preditora de desfecho 

negativo (39). Dos pacientes que tiveram PCR intraoperatória, 92-96% são 

classificados como ASA-PS III ou maior(45, 70). Entretanto, há poucos estudos 

para poder confirmar estes achados (2, 5, 6).  

A qualidade da compressão cardíaca também tem sido questionada sobre 

a influência no desfecho do paciente. No último consenso sobre RCP da AHA, 

foram estabelecidas metas específicas de CO2 expirado e pressão arterial 

diastólica que devem ser alcançadas durante a RCP (1). Além disto, grande 

ênfase para se evitar pausas superiores a 10 segundos tem sido dada. 

Entretanto, poucos estudos randomizados têm demonstrado superioridade 

destas metas nos desfechos neurológicos e na probabilidade de sobrevida (71). 

Atentando a essas metas, um estudo realizado em animais mostrou que pausas 

ventilatórias superiores à 16 segundos implicaram em diminuição de 67% no 

número de animais que permaneceram neurologicamente normais (72). Este 
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estudo também demonstrou que compressões com frequência abaixo de 80 por 

minuto estão correlacionadas com diminuição de 90% da sobrevida, sugerindo 

que pausas prolongadas e falha no alcance destas metas pode implicar na 

diminuição da sobrevida (73). Estudos observacionais demonstram que quando 

a reanimação é feita corretamente, a probabilidade de alta hospitalar é maior. 

Contudo, raros casos se referem sobre o estado neurológico do paciente 

reanimado (74-76). 

A realização de técnica de hipotermia também tem sido apontada como 

um fator que auxilia na preservação cerebral de pacientes que sofreram PCR 

(62, 77, 78). O resfriamento leva à diminuição do consumo de oxigênio, 

aumentando a tolerância da célula neuronal à isquemia, reduzindo a expressão 

de fatores de transcrição relacionados à apoptose e ao estresse oxidativo, 

permitindo melhor desfecho neurológico (79). Na prática clínica, esta evidência 

foi baseada em um estudo randomizado multicêntrico, que observou que 55% 

dos pacientes tratados com o protocolo de hipotermia tiveram desfecho 

neurológico favorável (80). Outro estudo evidenciou que, dos pacientes 

submetidos à hipotermia após a RCE, 49% obtiveram bom resultado neurológico 

(81). Após estes trabalhos e a incorporação da hipotermia no manejo pós-PCR, 

muitos trabalhos têm sido publicados, evidenciando o benefício da técnica na 

melhora do estado neurológico (78, 82, 83). Todavia, nenhum destes estudos 

envolveu casos de PCR intra-hospitalar. Nesta condição, existe apenas um 

estudo observacional que não mostrou evidência de melhora neurológica ou 

sobrevida naqueles que tiveram hipotermia (77). Quanto ao cenário 

perioperatório, os dados são ainda mais abstrusos: pouco se sabe sobre seu 

efeito, uma vez que a hipotermia é capaz de causar hiperglicemia, arritmias 

cardíacas e coagulopatia, além de aumentar a resistência vascular sistêmica e 

diminuir o índice cardíaco (84). Outro entrave frente à hipotermia induzida são 

as inúmeras variedades de temperaturas utilizadas nos estudos, bem como sua 

duração, sendo que a diretriz de 2015 estipula um amplo intervalo de 

temperatura a ser mantida (32 a 36°C), no mínimo, por 24 horas (63). Com este 

intervalo de temperaturas, conclui-se que há mais recomendação para se evitar 

a hipertermia do que para induzir hipotermia. 
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Assim, há poucos estudos que façam avaliação detalhada e completa da 

PCR intraoperatória, além de poucos trabalhos analisarem os fatores 

relacionados ao desfecho. 
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 Analisar a letalidade da PCR intraoperatória no período de 2007 a 

2014 no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP). 

 

 Avaliar os fatores que impactaram no desfecho óbito no 

intraoperatório, em até 24 horas, em até 30 dias e em até 1 ano 

após a PCR. 
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Após a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa (Parecer N° 

0822/06, atualizado em 28/11/2013 - Anexo I), foram avaliados prontuários de 

pacientes do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, um hospital acadêmico terciário, que tiveram 

PCR intraoperatória de 2007 a 2014. A PCR foi definida pela ausência 

documentada de pulsações por mais de 10 segundos com a realização de 

manobras de compressão cardíaca. O período intraoperatório foi definido como 

o momento que o paciente adentrou a sala de cirurgia até o momento de sua 

saída. 

 

4.1 Critérios de Inclusão 

 

 Pacientes maiores de 18 anos 

 PCR no intraoperatório de cirurgias eletivas, urgências e emergências 

 PCR documentada por mais de 10 segundos com massagem cardíaca 

 Dados de prontuário disponíveis  

 

4.2 Critérios de Exclusão 

 

 Pacientes doadores de órgãos, 

 Chegaram ao centro cirúrgico em PCR  

 Prontuários ou dados não estavam disponíveis ou não dispunham de 

informações sobre a PCR e  

 Pacientes em circulação extra-corpórea. 

 

4.3 Variáveis Avaliadas 

 

Os dados abaixo foram considerados e obtidos ou do prontuário e/ou do 

sistema eletrônico de exames do ICHC-FMUSP. Os dados laboratoriais foram 
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obtidos de forma absoluta e categorizados de acordo com a faixa de normalidade 

divulgada pela referência do exame pelo laboratório central. 

 

4.3.1 Variáveis demográficas e clínicas à admissão no centro 

cirúrgico 

 

Foram consideradas para análise dos dados demográficos e clínicos as 

seguintes variáveis:  

 Sexo - Registrado na identificação hospitalar do paciente; 

 Idade - Medida em anos completos, a partir da data de nascimento 

registrada no sistema de informática hospitalar, classificada em maiores ou 

iguais a 50 anos e menores que 50 anos; 

 ASA-PS – Classificado por uma dupla de médicos de acordo com dados do 

prontuário. Buscando uniformização das classificações, a mesma dupla 

analisou todos os casos (MFV, SMP); 

 Comorbidades – Obtidas a partir de dados do prontuário; 

 Período – Horário de ocorrência da PCR, sendo que diurno contemplou o 

período das 7:00 às 18:59 horas e o noturno das 19:00 às 6:59 horas; 

 Tipo de cirurgia - Classificada como eletiva, não trauma e trauma; 

 Clínica cirúrgica – Determinada a partir da equipe responsável pela 

indicação da cirurgia; 

 Hipotensão na admissão – Presença de pressão arterial média menor que 

50 mmHg ou pressão arterial sistólica <90 mmHg na primeira medida 

disponível no centro cirúrgico pela pressão arterial não invasiva ou invasiva, 

quando disponível; 

 Nível de consciência à admissão – Nível de consciência na sala operatória 

pré-indução anestésica, sendo classificado em sob sedação/inconsciente ou 

acordado; 

 Razão normalizada internacional (RNI) do tempo de protrombina (TP) à 

admissão: Valores do RNI, considerando o intervalo 0,95 a 1,2 como 

normalidade; 



4 MÉTODOS   23 

 Relação R do Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) à 

admissão:  Valores do R, considerando o intervalo 0,8 a 1,2 como 

normalidade; 

 Número de plaquetas à admissão: número de plaquetas, considerando o 

intervalo de 140.000 a 450.000 plaquetas por mm³ como normalidade; 

 Creatinina sérica à admissão: Valores da creatinina em mg/dL, 

considerando o intervalo de 0,5 a 1,2 mg/dL como normalidade.; e 

 Uréia sérica à admissão: Valores da uréia em mg/dL, considerando o 

intervalo de 10 a 50 mg/dL como normalidade. 

Os exames laboratoriais apresentaram como limites máximos para aceitação até 

24 horas pré-operatórias para pacientes sob regime cirúrgico eletivo ou urgente 

e até 6 horas para pacientes sob regime de emergência cirúrgica. 

 

4.3.2 Variáveis clínicas e laboratoriais pré-PCR 

 

Foram consideradas para análise dos dados pré-PCR as seguintes variáveis:  

 Arritmias - Presença de alterações do ritmo ou do traçado 

eletrocardiográfico antes da PCR, incluindo extrassítoles, taquicardias 

sinusal, supra-ventriculares e ventriculares, bradicardias sinusais e não 

sinusais; 

 Uso de droga vasoativa pré-PCR – Utilização de algum vasopressor ou 

inotrópico, de modo contínuo, imediatamente antes da PCR; 

 Alteração da monitorização ventilatória antes da PCR - Presença de 

alterações no capnógrafo, CO2 expirado, oximetria, pressão de vias aéreas 

ou volume corrente administrado pelo ventilador antes da PCR; 

 Alteração da monitorização cardiovascular antes da PCR - Presença de 

alterações na frequência cardíaca ou pressão arterial sistêmica antes da 

PCR; 

 pH arterial - Considerado o intervalo entre 7,35 e 7,45 como a normalidade; 

 pCO2 arterial - Considerado o intervalo de 35 a 45mmHg como a 

normalidade; 
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 Níveis do bicarbonato arterial - Considerado o intervalo de 22 a 26 mEq/L 

como a normalidade; 

 Excesso de base - Considerado o intervalo de -3 a +3 como a normalidade; 

 Sódio sérico - Considerado o intervalo de 135 a 145 mEq/L como a 

normalidade; 

 Potássio sérico - Considerado o intervalo de 3,5 a 5,0 mEq/L como a 

normalidade; 

 Cloro sérico - Considerado o intervalo de 98 a 107 mEq/L como a 

normalidade; 

 Cálcio iônico - Considerado o intervalo de 4,4 a 5,4 mg/dL como a 

normalidade; 

 Lactato - Considerado o intervalo de 4,5 a 14,4 mg/dL como a normalidade; 

 Glicemia - Considerando o intervalo de 70 a 100 mg/dL como a normalidade; 

 Hemoglobina - Considerando o intervalo de 12,0 a 16,0 mg/dL como a 

normalidade; e 

 Hematócrito - Considerado o intervalo de 35 a 47% como a normalidade.  

Os exames laboratoriais tiveram como limite máximo para sua aceitação 120 

minutos antes do evento. Já os parâmetros de monitorização cardiovascular 

ventilatória e a presença de arritmias tiveram como limite máximo para aceitação 

60 minutos antes do evento. 

 

4.3.3 Variáveis clínicas da PCR 

 

Foram consideradas para análise dos dados clínicos da PCR as seguintes 

variáveis:  

 Causa mais provável da PCR – Baseado no relato da ficha anestésica 

como causa mais provável. Caso não houvesse, a PCR era classificada 

como causa desconhecida; 

 Necessidade de desfibrilação durante a PCR – Baseado no relato da ficha 

anestésica; 
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 Ritmo inicial da PCR – Primeiro ritmo relatado no cardioscópio, sendo 

classificado em ritmo em condições de desfibrilação (Fibrilação Ventricular 

ou Taquicardia Ventricular sem pulso), atividade elétrica sem pulso ou 

assistolia; 

 Tempo de Parada - Tempo entre o diagnóstico de PCR e a recuperação da 

circulação espontânea, medido em minutos; 

 Número de doses de adrenalina administradas – Baseado no relato da 

ficha anestésica, sendo considerada uma dose a cada 1 mg administrada; 

 Relação entre tempo de PCR e número de doses de Adrenalina – 

Calculada a partir da recomendação de administrar doses de 1 mg com 

intervalos de 3 a 5 minutos  e do tempo de PCR (1). Caso o número total de 

doses de adrenalina dividido pelo tempo total de PCR não tenha respeitado 

o intervalo de 3 a 5 minutos, a relação foi considerada inadequada. 

 

4.3.4 Variáveis imediatamente após a RCE  

 

Foram consideradas para a análise imediatamente após a RCE, com limite 

de aceitação de 1 hora após a RCE, as seguintes variáveis:  

 pH arterial; 

 pCO2 arterial;  

 Bicarbonato arterial; 

 Excesso de base arterial; 

 Sódio sérico; 

 Potássio sérico; 

 Cloro sérico; 

 Cálcio iônico; 

 Lactato arterial; 

 Hemoglobina; e 

 Hematócrito. 
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A diferença entre o período pré-PCR e imediatamente após a RCE para as 

seguintes variáveis foi calculada e classificada como variação positiva ou 

negativa: 

 

 pH arterial; 

 Bicarbonato arterial; 

 Lactato arterial; 

 Potássio sérico; 

 Cloro sérico; e 

 Cálcio sérico. 

 

4.3.5 Variáveis 24 horas após a RCE  

 

Foram consideradas para a análise após 24 horas da RCE, com tolerância 

de 6 horas, as seguintes variáveis:  

 Escala de coma de Glasgow 24 horas após a RCE – Escala de Coma de 

Glasgow avaliada após 24 horas da RCE, sendo classificada em 2 módulos 

ou “≥14 ou ≥10T” ou “<14 ou <10T” (Anexo II); 

 pH arterial; 

 pCO2 arterial; 

 Bicarbonato arterial; 

 Sódio sérico; 

 Potássio sérico; 

 Cloro sérico; 

 Cálcio iônico; 

 Lactato arterial; 

 Hemoglobina; 

 Hematócrito; 

 RNI do TP; 

 Relação R do TTPa; 

 Número de plaquetas; 

 Creatinina sérica; e 
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 Uréia sérica. 

 

A diferença entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 24 

horas para as seguintes variáveis foi calculada e classificada como variação 

positiva ou negativa: 

 pH arterial; 

 Bicarbonato arterial; 

 Lactato arterial; 

 Potássio sérico; 

 Cloro sérico;  

 Cálcio sérico; 

 RNI do TP;  

 Relação R do TTPa; 

 Contagem plaquetária; 

 Creatinina sérica; e 

 Uréia sérica.  

 

4.4 Desfechos do Estudo  

 

Os pacientes foram seguidos e avaliados durante o período de 1 ano, 

estipulando como pontos de avaliações 4 desfechos: intraoperatório, até 24 

horas, até 30 dias e até 1 ano.  

Pacientes do grupo intraoperatório incluíram aqueles que não tiveram 

RCE após a PCR ou tiveram RCE de, no máximo, 20 minutos. O desfecho 24 

horas avaliou pacientes que tiveram RCE de 20 minutos a 24 horas. O grupo até 

30 dias contemplou pacientes que tiveram sobrevida maior que 24 horas e menor 

que 30 dias. O grupo até 1 ano incluiu todos os pacientes que tiveram RCE maior 

que 20 minutos e óbito até 1 ano (Figura 1). 

Por serem pacientes de maior gravidade, a quase totalidade dos 

pacientes continham o desfecho escrito no prontuário do paciente. Aqueles cuja 

informação não estava disponível, foram realizados telefonemas para a 

averiguação do desfecho. 
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Os dados do estudo foram gerenciados pelo uso do software REDCap 

(Resarch Electronic Data Capture), do ICHC-FMUSP. O REDCap é um sistema 

seguro, baseado em interface digital, desenhado para auxiliar na captura de 

dados para pesquisa clínica, providenciando uma interface intuitiva para a 

alimentação de dados, auditorias para averiguar exportação e inserção de 

dados, procedimentos automáticos para a exportação e importação de dados 

(85). 

 

 

Figura 1 - Linha do Tempo do Estudo 

 

4.5 Análise Estatística 

 

 Os dados foram exportados para o programa Excel e analisados no 

programa estatístico STATA versão 13.0 (StataCorp LP, College Station, Texas, 

USA).  

Para cada desfecho (óbito intraoperatório, óbito em até 24 horas, óbito em 

até 30 dias e óbito em 1 ano), calculou-se a letalidade do período e seu 

respectivo intervalo com 95% de confiança (IC 95%).  

Em seguida, avaliou-se a associação entre cada desfecho e os fatores 

selecionados.  Em estudos de corte transversal com desfechos binários, a 

associação entre exposição e desfecho é estimada pela razão de prevalências 

(RP). Quando é necessário ajustar para potenciais variáveis de confusão, 

normalmente são usados modelos de regressão logística que produzem 
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estimativas de odds ratios (OR). Porém, quando o risco é alto, o OR não é uma 

boa aproximação da RP, sendo, nesses casos, inadequado o seu uso (86-88). 

Considerando a elevada prevalência encontrada nos dados avaliados 

para cada desfecho desse estudo, estimou-se as RPs e seus respectivos IC 95% 

à análise bivariada sobre a relação entre as diversas variáveis e cada desfecho. 

O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de regressão de Poisson com 

variância robusta. 

As variáveis que, à análise bivariada, apresentaram valor de p inferior a 

0,20 foram selecionadas para análise múltipla utilizando o modelo de regressão 

de Poisson com variância robusta. O processo de modelagem foi iniciado com a 

variável que apresentava o menor valor de p à análise bivariada e, em seguida, 

foram acrescentadas sucessivamente as demais com valor de p inferior a 0,20, 

permanecendo no modelo final apenas as variáveis com nível descritivo inferior 

a 0,05 (p<0,05). Finalmente, foram estimadas as RPs para cada uma das 

variáveis do modelo final, com seus respectivos IC 95%. 

A curva de sobrevida para o desfecho óbito 1 ano para pacientes que 

tiveram RCE foi realizada pelo estimador produto-limite de Kaplan-Meier. 

 Nesse estudo adotou-se o nível de significância de 5%. 
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5.1 Caracterização da Amostra 

 

O estudo foi desenvolvido no período compreendido de 2007 a 2014, e 

avaliou um total de 167.574 procedimentos anestésicos, nos quais foram 

identificados 160 pacientes, com idade superior a 18 anos e submetidos a 

procedimento cirúrgico no ICHC-FMUSP com ocorrência de PCR por, pelo 

menos, dez segundos. Para dois pacientes (1,2%), não foi possível identificar o 

desfecho ocorrido, sendo excluídos do estudo (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Fluxograma dos Pacientes do Estudo 

Houve uma incidência de PCR de 9,54 casos/10.000 anestesias. Destes, 

56 pacientes foram a óbito no intraoperatório (3,34 casos/10.000 anestesias), 32 

pacientes até 24 horas (5,25 casos/10.000 anestesias) e 32 pacientes entre 24 

horas e 30 dias (7,16 casos/10.000 anestesias). Entre aqueles sobreviventes por 

mais de 30 dias e menos de 1 ano, foram registrados neste período 9 óbitos 

(7,70 casos/10.000 anestesias). Com isso, apenas 38 pacientes sobreviveram 

até 30 dias e, destes, somente 29 sobreviveram até 1 ano. Houve, portanto, uma 

letalidade ao término do primeiro ano de 81,9%. A letalidade no intraoperatório 

para o evento foi de 35%, sendo que nas primeiras 24 horas um pouco mais da 

metade (55%) dos pacientes foram a óbito. Quando analisado apenas os 

167.574 Procedimentos
Anestésicos

160 

Pacientes potenciais

Exclusões:

Perda de Seguimento: 2 
pacientes

158 Pacientes Inclusos



5 RESULTADOS   32 

pacientes que sobreviveram entre 30 dias e 1 ano, a letalidade da PCR foi de 

27,5%, mostrando que mesmo após um longo período do evento, a letalidade 

nesse grupo de pacientes permanece alta. Durante o período analisado, em 

2007, a incidência de PCR foi de 16,2 casos/10.000 anestesias e de 13,2 

casos/10.000 anestesias em 2014 (Figura 3). A letalidade em 30 dias e 1 ano foi, 

respectivamente, de 71,8% e 82,1% em 2007 e 81,5% e 85,2% em 2014. A curva 

de sobrevida para o desfecho óbito 1 ano pode ser vista na figura 4. 

 

Figura 3 - Incidência de Parada Cardiorrespiratória. ICHC, 2007-2014 
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Figura 4: Probabilidade acumulada de sobrevivência em 1 ano. ICHC, 2007 a 

2014. 

A maioria dos participantes era do sexo masculino (57,6%), com idade 

média de 51,7±21,2 anos, sendo que 53,5% tinham 50 anos ou mais de idade. 

Mais da metade dos pacientes do estudo eram ASA-PS III (32,4%) ou ASA-PS I 

(27,4%).  A PCR ocorreu, em sua maioria, no período diurno (68,4%; Tabela 1).  

Quanto às comorbidades, 47,5% dos pacientes apresentavam alguma 

comorbidade cardiovascular (n=75), sendo em sua maioria a hipertensão arterial 

sistêmica (30,6%, n=23), doença vascular periférica (21,8%, n=16) e/ou 

insuficiência cardíaca (17,5%, n=13). A insuficiência renal estava presente em 

aproximadamente um quarto dos pacientes que tiveram PCR (n=40). Excluindo 

as comorbidades renais e cardiovasculares, 25,3% (n=40) dos pacientes que 

tiveram PCR possuíam outros sistemas acometidos, sendo a diabete melito 

(70%, n=28) e dislipidemia (45%, n=18) as comorbidades mais comuns. Além 

disso, 18,9% (n=30) tinham diagnostico de alguma doença pulmonar e 17,1% 

(n=27) dos pacientes apresentavam evidência clínica de infecção.  
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As cirurgias envolvendo os pacientes do estudo que tiveram PCR estão 

distribuídas na figura 5. Cerca de um terço dos pacientes (36,1%, n=57) foram 

submetidos a procedimentos realizados pela cirurgia geral e cerca de outro terço 

(36,7%, n=58) pelas clínicas de cirurgias vasculares ou neurológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente 75% (n=120) dos pacientes foram submetidos ao ato 

cirúrgico em regime de urgência ou de emergência e, dentre esses, 47 (39,2%) 

por motivo de trauma. Os demais pacientes (24,1%, n=38) tiveram PCR durante 

cirurgias eletivas (Figura 6). A curva de sobrevida de acordo com o regime 

cirúrgico para o desfecho óbito 1 ano pode ser vista na figura 7. 

 

 

 

 

Figura 5: Distribuição dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico com 

parada cardiorrespiratória segundo clínica cirúrgica. ICHC, 2007 a 2014. 

 

Geral
57 (36,1%)

Neurológica
17 (10,8%)

Vascular
41 (25,9%)

Outras
43 (27,2%)
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Figura 6: Distribuição dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico com 

parada cardiorrespiratória segundo condição cirúrgica. ICHC, 2007 a 2014.  

 

 

Figura 7 - Probabilidade acumulada de sobrevida em pacientes que tiveram 
RCE, segundo regime de cirurgia 
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Aproximadamente um terço dos pacientes (30,6%, n=48) deram entrada a 

sala operatória com hipotensão arterial sistêmica, entretanto, 49,4% (n=24) deles 

receberam algum tipo de droga vasoativa.  Noventa e seis (60,8%) pacientes 

chegaram acordados ao centro cirúrgico. 

 Noventa e quatro pacientes (59,5%) apresentaram alterações na 

monitorização cardiovascular, sendo que 43,6% (n=41) destas estiveram 

relacionadas à hipotensão arterial sistêmica antes da PCR. Os demais eventos 

detectados ficaram assim distribuídos: 28,7% (n=27) bradicardia sinusal, 12,8% 

(n=12) taquicardia sinusal, 8,5% (n=8) taquiarritmias supra-ventriculares ou 

ventriculares, 4,3% (n=4) bradiarritmias  e 1,1% (n=1) outras alterações. Cento 

e trinta e dois pacientes (83,5%) dos pacientes apresentaram ritmos de PCR não 

chocáveis (Assistolia ou Atividade elétrica sem pulso) 

As alterações na monitorização do sistema ventilatório estavam presentes 

para 64 pacientes (40,5%), sendo as mais frequentemente encontradas: 

diminuição ou perda do sinal da saturação periférica de oxigênio (54,7%, n=35), 

diminuição do gás carbônico expirado (34,4%, n=22), cianose (3,1%, n=2) e 

outras alterações (6,3%, n=4).   

Dos pacientes analisados, 128 (81,0%) possuíam exames laboratoriais 

colhidos imediatamente antes da PCR. Destes, 76,6% (n=98) apresentavam 

distúrbios do pH e 63,3% (n=81) apresentavam algum distúrbio eletrolítico. Os 

distúrbios eletrolíticos mais frequentes foram a hipocalcemia (88,9%, n=72), 

a hipocalemia (43,2%, n=35) e a hipercalemia (28,4%, n=23). Apesar disto, 

distúrbios hidroeletrolíticos foram responsáveis por apenas 10,8% (n=17) das 

PCR. Quanto a alterações no hemograma, 78,91=% (n=101) dos pacientes 

apresentavam alterações nos níveis de hemoglobina e 71,9% (n=92) no valor do 

hematócrito.  

Dos pacientes analisados, 115 (72,8%) possuíam RNI do TP, 116 (73,4%) 

apresentavam a relação R do TTPa e 126 (79,7%) apresentavam níveis 

plaquetários à admissão. Destes, 53,0% (n=61) dos pacientes apresentavam 

alterações no RNI do TP à admissão, 36,2% (n=42) na relação R do TTPa e 

38,4% (n=35) com alterações nos níveis plaquetários. Dos 125 (79,1%) dos 
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pacientes que apresentavam a dosagem de uréia e creatinina à admissão, 61 

(48,8%) estavam normais e 64 (51,2%) alterados.  

 As principais causas de PCR nos pacientes estudados foram hipovolemia 

(40,5%, n=64), hipóxia (12,7%, n=20), acidose (11,4%, n=18), infarto agudo do 

miocárdio (10,1%, n=16), distúrbios do potássio (6,3%, n=10), hipotermia (2,5%, 

n=4), tromboembolismo pulmonar (3,2%, n=5), tamponamento cardíaco (1,9%, 

n=3), pneumotórax (1,3%, n=2), intoxicação por anestésico local (0,6%, n=1) e 

de causa desconhecida (13,3%, n=21). Não foram relatadas causas de PCR por 

embolia gasosa, hipertermia maligna ou  anafilaxia. Quando avaliados as causas 

de PCR em cirurgias eletivas, nota-se que a causa mais frequente foi infarto 

agudo do miocárdico com 26,4% dos pacientes (n=10), seguido por causa 

desconhecida em 23,7% (n=9) e por hipovolemia em 21,1% (n=8). 
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5.2 Letalidade Intraoperatória 

 

Dentre todos os pacientes analisados neste estudo, 56 foram a óbito no 

período intraoperatório (Letalidade 35,4% [IC 95%: 28,0 – 43,4]). 

Verificou-se maior letalidade intraoperatória nos pacientes que deram 

entrada na sala cirúrgica com hipotensão arterial sistêmica na admissão 

(p=0,003) (Tabela 1). As demais variáveis clínicas e laboratoriais à admissão no 

Centro Cirúrgico não apresentaram associação com significância estatística com 

o desfecho óbito intraoperatório. 
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Tabela 1: Letalidade intraoperatória segundo variáveis demográficas, clínicas e 

laboratoriais à admissão no Centro Cirúrgico. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade intra- 

operatória RP IC 95% (RP) p 

no no % 

Sexo      0,363 
Masculino 91 35 38,5 1   
Feminino 67 21 31,3 0,81 0,52 - 1,27  
Idade      0,730 
< 50 anos 73 25 34,2 1   
≥ 50 anos 84 31 36,9 1,08 0,70 - 1,65  
ASA-PS      0,991a 
I 43 18 41,9 1   
II 20 8 40,0 0,96 0,50 - 1,82  
III 51 11 21,6 0,51 0,27 - 0,97  
IV 34 11 32,4 0,77 0,42 - 1,41  
V 9 7 77,8 1,86 1,13 - 3,06  
Período      0,409 
Diurno 108 36 33,3 1   
Noturno 50 20 40,0 1,20 0,78 - 1,85  
Tipo de Cirurgia      0,650 
Eletiva 38 8 21,1 1   
Não trauma 73 26 35,6 1,69 0,85 - 3,38  
Trauma 47 22 46,8 2,22 1,12 - 4,43  
Hipotensão na admissão 0,003 
Não 110 31 28,2 1   
Sim 48 25 52,1 1,85 1,23 - 2,77  
Nível de consciência à admissão 0,086 
Sedado 62 27 43,5 1   
Acordado 96 29 30,2 0,69 0,46 - 1,05  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina à admissão 0,148 
≤ 1,2 54 15 27,8 1   
> 1,2 61 25 41,0 1,48 0,87 - 2,50  
Relação R do tempo de Trombolastina parcial ativada à admissão 0,198 
≤ 1,2 74 23 31,1 1   
> 1,2 42 18 42,9 1,38 0,85 - 2,25  
Número de plaquetas à admissão (plaquetas/mm³) 0,188 
140.000 – 450.000 91 28 30,8 1   

<140.000 / 
>450.000 35 15 42,9 1,39 0,85 - 2,28  
Creatinina sérica à admissão (mg/dL)  0,459 
≤ 1,2 62 19 30,6 1   
> 1,2 65 24 36,9 1,2 0,74 - 1,97  
Uréia sérica à admissão (mg/dL)  0,142 
10 - 50 61 17 27,9 1   
<10 / >50 64 26 40,6 1,46 0,88 - 2,41  

(a) Qui-quadrado de tendência 
ASA-PS: Estado Físico segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia 
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No que tange às variáveis clínicas pré-PCR, verificou-se maior letalidade 

naqueles com uso de droga vasoativa (p=0,018) e naqueles com níveis alterados 

de cálcio iônico (p=0,046) (Tabela 2).  
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Tabela 2: Letalidade intraoperatória segundo variáveis clínicas e laboratoriais 

imediatamente antes da PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 

intraoperatória RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Arritmia      0,629 
Não 109 40 36,7 1   
Sim 49 16 32,7 0,89 0,55 - 1,43  
Uso de droga vasoativa antes da PCR      0,018 
Não 80 21 26,3 1   
Sim 78 35 44,9 1,71 1,10 - 2,66  
Alteração da monitorização ventilatória antes da PCR    0,071 
Não 94 28 29,8 1   
Sim 64 28 43,8 1,47 0,97 - 2,23  
Alteração da monitorização cardiovascular antes da 
PCR    0,125 
Não 64 18 28,1 1   
Sim 94 38 40,4 1,53 0,90 - 2,29  
pH arterial antes da PCR      0,162 
7,35 – 7,45 28 7 25,0 1   
<7,35 / >7,45 98 40 40,8 1,63 0,82 - 3,25  
pCO2 arterial antes da PCR (mmHg)      0,067 
35 – 45 54 15 27,8 1   
<35 / >45 72 32 44,4 1,60 0,97 - 2,65  
Níveis de bicarbonato arterial antes da PCR (mEq/L)    0,696 
22 - 26 18 6 33,3 1   
<22 / >26 107 41 38,3 1,15 0,57 - 2,31  
Excesso de base antes da PCR      0,304 
-3 - +3 21 10 47,6 1   
<-3 / > +3 102 37 36,3 0,76 0,45 - 1,28  
Sódio sérico antes da PCR (mEq/L)      0,865 
135 – 145 81 31 38,3 1   
<135 / >145 57 21 36,8 0,96 0,62 - 1,49  
Potássio sérico antes da PCR (mEq/L)      0,713 
3,5 – 5 84 33 39,3 1   
< 3,5 / >5 58 21 36,2 0,92 0,60 - 1,42  
Cloro sérico antes da PCR (mEq/L)      0,213 
98 - 107 39 13 33,3 1   
<98 / >107 67 31 46,3 1,39 0,83 - 2,33  
Cálcio iônico antes da PCR (mg/dL)      0,046 
4,4 – 5,4 36 9 25,0 1   
<4,4 / > 5,4 79 37 46,8 1,87 1,01 - 3,47  
Lactato antes da PCR (mg/dL)      0,157 
≤ 14,4 17 4 23,5 1   
> 14,4 87 39 44,8 1,91 0,78 - 4,65  
Glicemia antes da PCR (mg/dL)      0,712 
70 – 100 19 7 36,8 1   
< 70 / > 70 89 37 41,6 1,13 0,59 - 2,14  
Hemoglobina antes da PCR (mg/dl)      0,171 
12 – 16 31 8 25,8 1   
<12 / >16 114 46 40,4 1,56 0,82 - 2,96  
Hematócrito antes da PCR (%)      0,256 
35 – 47 40 12 30,0 1   
< 35 / > 47 103 42 40,8 1,36 0,80 - 2,31   
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Foi notado também que quanto maior o tempo de parada (em minutos) e 

quanto maior a dose administrada de adrenalina, maior o risco de óbito (p<0,001 

para ambos) (Tabela 3). Além disso, obteve-se, também, maior risco de morte 

nos pacientes que não receberam a dose correta de adrenalina para o tempo de 

PCR registrado (p=0,017). 

 

Tabela 3: Letalidade intraoperatória segundo variáveis clínicas no momento da 

PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 

intraoperatória RP IC 95% (RP) p 

no no % 

Causa mais provável da PCR    <0,001 
Outras 97 18 18,6 1   
Hipovolemia 61 38 62,3 3,36 2,12 - 5,33  
Desfibrilação durante a PCR   0,205 
Não 129 48 37,2 1   
Sim 26 6 23,1 0,62 0,30 - 1,30  
Ritmo      0,739 
Ritmo chocável 25 7 28,0 1   
Atividade Elétrica Sem Pulso 40 15 37,5 1,34 0,63 - 2,83  
Assistolia 90 32 35,6 1,27 0,64 - 2,53  
Relação entre tempo de PCR e número de doses de Adrenalina foi respeitada 0,017 
Sim 82 20 24,4 1   
Não 67 29 43,3 1,77 1,11 - 2,84  

              
Tempo de parada (por minuto)    1,03 1,02 - 1,04 <0,001 
Número de doses de Adrenalina administradas (por dose) 1,05 1,02 - 1,07 <0,001 

 

No modelo final (Tabela 4), a letalidade no intraoperatório esteve 

independentemente associada ao tempo de duração da PCR, à ocorrência de 

hipovolemia e ao número de doses de adrenalina administradas.  

A letalidade intraoperatória em pacientes com PCR e hipovolemia foi 2,4 

vezes maior que pacientes sem hipovolemia (p<0,001), independentemente do 

número de doses recebidas de adrenalina e do tempo de parada. Ainda, 

verificou-se que a presença de hipotensão na admissão aumentou em 60% a 

probabilidade de óbito intraoperatório (p=0,022). Além disto, quanto maior o 

tempo de parada, maior foi o risco de letalidade intraoperatória (p<0,001). 
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Tabela 4: Estimativas do risco relativo de letalidade intraoperatória pelo modelo 

de regressão múltipla de Poisson com variância robusta. 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) p 

Causa mais provável da PCR   <0,001 
Outras 1 1   
Hipovolemia 3,36 2,42 1,52 - 3,86  
Hipotensão na admissão    0,022 
Não 1 1   
Sim 1,85 1,60 1,07 - 2,40  
Tempo de parada (por minuto) 1,03 1,03 1,02 - 1,04 <0,001 

RPbr: Razão de Prevalência Bruta    
RPaj: Razão de Prevalência Ajustada    
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5.3 Letalidade até 24 horas 

 

Dentre todos os pacientes analisados neste estudo, 30 foram a óbito entre 

20 minutos e 24 horas da RCE (Letalidade 29,4% [IC 95%: 20,8 – 39,3]), sendo 

maior nos pacientes que adentraram a sala cirúrgica com hipotensão arterial 

sistêmica na admissão (p=0,021) e naqueles que adentraram com RNI alterado 

(p=0,020;Tabela 5). As demais variáveis clínicas e laboratoriais à admissão na 

sala cirúrgica não apresentaram associação com significância estatística com o 

óbito em até 24 horas. 
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Tabela 5: Letalidade 24 horas segundo variáveis demográficas, clínicas e 

laboratoriais à admissão no Centro Cirúrgico. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 24 horas 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Sexo      0,280 
Masculino 56 19 33,9 1   
Feminino 46 11 23,9 0,70 0,37 - 1,33  
Idade     0,108 
< 50 anos 48 10 20,8 1   
≥ 50 anos 53 19 35,8 1,72 0,89 - 3,34  
ASA-PS      0,662a 
I 25 9 36,0 1   
II 12 1 8,3 0,23 0,33 - 1,64  
III 40 10 25,0 0,69 0,33 - 1,47  
IV 23 9 39,1 1,09 0,52 - 2,26  
V 2 1 50,0 1,39 0,31 - 6,15  
Período      0,292 
Diurno 72 19 26,4 1   
Noturno 30 11 36,7 1,39 0,75 - 2,56  
Tipo de Cirurgia     0,362 
Eletiva 30 7 23,3 1   
Não trauma 47 13 27,7 1,19 0,53 - 2,64  
Trauma 25 10 40,0 1,71 0,76 - 3,86  
Hipotensão na admissão     0,021 
Não 79 19 24,1 1   
Sim 23 11 47,8 1,99 1,11 - 3,56  
Nível de consciência à admissão    0,088 
Sedado 35 14 40,0 1   
Acordado 67 16 23,9 0,60 0,33 - 1,08  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina à admissão 0,020 
≤ 1,2 39 6 15,4 1   
> 1,2 36 15 41,7 2,71 1,17 - 6,25  
Relação R do tempo de Trombolastina parcial ativada à admissão 0,205 
≤ 1,2 51 12 23,5 1   
> 1,2 24 9 37,5 1,59 0,78 - 3,27  
Número de plaquetas à admissão (plaquetas/mm³)   0,059 
140.000 – 450.000 63 15 23,8 1   
<140.000 / >450.000 20 9 45,0 1,89 0,98 - 3,66  
Creatinina sérica à admissão (mg/dL)    0,397 
≤ 1,2 43 11 25,6 1   
> 1,2 41 14 34,1 1,33 0,68 - 2,60  
Uréia sérica à admissão (mg/dL)   0,671 
10 - 50 44 12 27,3 1   
<10 / >50 38 12 31,6 1,16 0,59 - 2,28   

(a) Qui-quadrado de tendência 
ASA-PS: Estado Físico Segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia  
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Dos marcadores e dados clínicos imediatamente antes da PCR, apenas 

o nível alterado de sódio sérico esteve correlacionado com o desfecho avaliado. 

Além disto, pacientes em uso de droga vasoativa antes da PCR também 

apresentaram maior probabilidade do desfecho 24 horas (p=0,001). pH, pCO2, 

níveis de bicarbonato, excesso de base, alterações eletrolíticas, níveis de 

lactato, glicemia, hemoglobina e hematócrito não estiveram relacionadas a 

letalidade em 24 horas (Tabela 6). 
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Tabela 6: Letalidade 24 horas segundo variáveis clínicas e laboratoriais 

imediatamente antes da PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 24 horas 

RP IC 95% (RP) p 
no no % 

Arritmia      0,545 
Não 69 19 27,5 1   
Sim 33 11 33,3 1,21 0,65 - 2,25  
Uso de droga vasoativa antes da PCR  0,001 
Não 59 9 15,3 1   
Sim 43 21 48,8 3,20 1,63 - 6,31  
Alteração da monitorização ventilatória antes da PCR   0,791 
Não 66 20 30,3 1   
Sim 36 10 27,8 0,92 0,48 - 1,75  
Alteração da monitorização cardiovascular antes da PCR  0,818 
Não 46 13 28,3 1   
Sim 56 17 30,4 1,07 0,58 - 1,98  
pH arterial antes da PCR     0,128 
7,35 – 7,45 21 4 19,0 1   
<7,35 / >7,45 58 23 39,7 2,08 0,81 - 5,35  
pCO2 arterial antes da PCR (mmHg)    0,127 
35 – 45 39 10 25,6 1   
<35 / >45 40 17 42,5 1,66 0,87 - 3,17  
Níveis de bicarbonato arterial antes da PCR (mEq/L)  0,220 
22 - 26 12 2 16,7 1   
<22 / >26 66 25 37,9 2,27 0,61 - 8,43  
Excesso de base antes da PCR    0,138 
-3 - +3 11 1 9,1 1   
<-3 / > +3 65 25 38,5 4,23 0,63 - 28,47  
Sódio sérico antes da PCR (mEq/L)    0,037 
135 – 145 50 9 18,0 1   
<135 / >145 36 14 38,9 2,16 1,05 - 4,46  
Potássio sérico antes da PCR (mEq/L)    0,163 
3,5 – 5 51 11 21,6 1   
< 3,5 / >5 37 13 35,1 1,63 0,82 - 3,24  
Cloro sérico antes da PCR (mEq/L)    0,986 
98 - 107 26 8 30,8 1   
<98 / >107 36 11 30,6 0,99 0,46 - 2,13  
Cálcio iônico antes da PCR (mg/dL)    0,151 
4,4 – 5,4 27 5 18,5 1   
<4,4 / > 5,4 42 15 35,7 1,93 0,79 - 4,72  
Lactato antes da PCR (mg/dL)    0,261 
≤ 14,4 13 2 15,4 1   
> 14,4 48 16 33,3 2,17 0,56 - 8,33  
Glicemia antes da PCR (mg/dL)    0,148 
70 – 100 12 1 8,3 1   
 < 70 / > 70 52 18 34,6 4,15 0,60 - 28,57  
Hemoglobina antes da PCR (mg/dl)    0,764 
12 – 16 23 6 26,1 1   
<12 / >16 68 20 29,4 1,13 0,51 - 2,47  
Hematócrito antes da PCR (%)    0,562 
35 – 47 28 9 32,1 1   
< 35 / > 47 61 16 26,2 0,82 0,41 - 1,62  
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Assim como na letalidade intraoperatória, a causa hipovolemia esteve 

significantemente associada ao desfecho óbito em 24 horas. No instante da 

PCR, notou-se que quanto maior o tempo de parada e quanto maior a dose 

administrada de adrenalina, maior o risco de óbito (p<0,001 para ambos) (Tabela 

7). Foi observado também que a cada minuto de PCR, houve um aumento de 

3% na probabilidade de óbito em 24 horas e 18% para cada unidade de 

adrenalina administrada. Além disso, obteve-se, também, maior risco de morte 

nos pacientes que não receberam a dose correta de adrenalina para o tempo de 

PCR registrado (p=0,008). 
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Tabela 7: Letalidade 24 horas segundo variáveis clínicas no momento da PCR. 
ICHC, 2007 a 2014. 

 

 

Houve associações entre óbito 24 horas e alterações em sódio e cálcio 

séricos imediatamente após a RCE. No entanto, a variação do cálcio sérico entre 

o pré-PCR e pós-RCE não foi associada a este desfecho devido ao baixo número 

de eventos (n=1) (Tabela 8). 

 

 

  

VARIÁVEIS 

Total Letalidade 24 horas 

RP IC 95% (RP) p 

no no % 

Causa mais provável da PCR     <0,001 

Outras 79 16 20,3 1   

Hipovolemia 23 14 60,9 3,01 1,74 - 5,21  

Desfibrilação durante a PCR    0,194 

Não 81 21 25,9 1   

Sim 20 8 40,0 1,54 0,80 - 2,97  

Ritmo      0,945 

Ritmo chocável 18 5 27,8 1   

Atividade Elétrica sem Pulso 25 7 28,0 1,01 0,38 - 2,68  

Assistolia 58 18 31,0 1,12 0,48 - 2,59  

Relação entre tempo de PCR e número de doses de Adrenalina foi respeitada 0,008 

Sim 62 12 19,4 1   

Não 38 17 44,7 2,31 1,24 - 4,31  

Tempo de parada (por minuto)   1,03 1,02 - 1,04 <0,001 

Número de doses de Adrenalina administradas (por dose) 1,18 1,09 - 1,28 <0,001 
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Tabela 8: Letalidade 24 horas segundo variáveis clínicas e laboratoriais 

imediatamente após a PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total 

Letalidade 24 
horas 

RP IC 95% (RP) 
p 

no no %   

pH arterial imediatamente após PCR     0,315 

7,35 – 7,45 9 1 11,1 1   

<7,35 / >7,45 89 26 29,2 2,63 0,40 - 17,33  

pCO2 arterial imediatamente após PCR (mmHg) 0,604 

35 – 45 29 7 24,1 1   

<35 / >45 68 20 29,4 1,22 0,58 - 2,57  

Níveis de bicarbonato arterial imediatamente após PCR (mEq/L) 0,129 

22 - 26 14 1 7,1 1   

<22 / >26 82 26 31,7 4,44 0,65 - 30,44  

Excesso de base imediatamente após PCR     0,264 

-3 - +3 14 2 14,3 1   

<-3 / > +3 82 25 30,5 2,13 0,56 - 8,08  

Sódio sérico imediatamente após PCR (mEq/L)   0,019 

135 – 145 60 12 20,0 1   

<135 / >145 35 15 42,9 2,14 1,13 - 4,05  

Potássio sérico imediatamente após PCR (mEq/L)   0,932 

3,5 – 5 51 14 27,5 1   

< 3,5 / >5 45 12 26,7 0,97 0,50 - 1,88  

Cloro sérico imediatamente após PCR (mEq/L)     0,295 

98 - 107 37 13 35,1 1   

<98 / >107 45 11 24,4 0,70 0,35 - 1,37  

Cálcio iônico imediatamente após PCR (mEq/L)     0,026 

4,4 – 5,4 37 5 13,5 1   

<4,4 / > 5,4 51 19 37,3 2,76 1,13 - 6,74  

Lactato imediatamente após PCR (mg/dL)     NP 

≤ 14,4 4 0 0,0    

> 14,4 84 23 27,4    

Hemoglobina imediatamente após PCR (mg/dL)     0,169 

12 – 16 13 1 7,7 1   

<12 / >16 81 24 29,6 3,85 0,56 - 26,35  

Hematócrito imediatamente após PCR (%)       0,387 

35 – 47 17 3 17,6 1   

< 35 / > 47 77 22 28,6 1,62 0,54 - 4,82  

Variação do pH entre o pré-PCR e após a RCE 0,254 

Positivo 22 9 40,9 1   

Negativo 54 15 27,8 0,68 0,35 - 1,32  

Variação do bicarbonato entre o pré-PCR e após a RCE NP 

Positivo 50      

Negativo 0      

Continua 
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    Continuação 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 24 

horas 
RP IC 95% (RP) p 

 no no %    

Variação do lactato entre o pré-PCR e após a RCE 0,975 

Positivo 47 12 25,5 1   

Negativo 8 2 25,0 0,98 0,26 - 3,62  

Variação do potássio entre o pré-PCR e após a RCE 0,831 

Positivo 48 13 27,1 1   

Negativo 36 9 25,0 0,92 0,44 - 1,93  

Variação do cloro entre o pré-PCR e após a RCE NP 

Positivo 24 0        

Negativo 14 1        

Variação do cálcio entre o pré-PCR e após a RCE NP 

Positivo 31 1     

Negativo 18 0     

NP: não foi possível calcular            

 

O modelo final identificou que, na amostra estudada, a letalidade até 24 

horas esteve independentemente associada à causa da PCR, à alteração do 

sódio sérico antes da PCR, à alteração do RNI do TP na admissão, ao tempo de 

PCR e a relação entre o tempo de PCR e o número de doses de adrenalina 

(Tabela 9). 

A letalidade 24 horas em pacientes com hipovolemia foi 4,15 vezes a 

letalidade encontrada em pacientes sem hipovolemia (p<0,001), 

independentemente da ocorrência de alteração laboratorial (sódio sérico e RNI 

do TP) à admissão, do tempo de parada e da relação entre o tempo de PCR e o 

número de doses de adrenalina. Observou-se, também, que para aqueles com 

níveis de sódio alterado antes da PCR, a letalidade foi 137% maior que para 

aqueles sem a mesma ocorrência (p=0,010), independentemente da ocorrência 

de hipovolemia, do tempo de parada, do RNI do TP e da relação dose de 

adrenalina-tempo. Independentemente das outras variáveis, um aumento de RNI 

do TP apresentou um acréscimo de 143% na probabilidade de óbito em 24 horas. 

A relação entre o tempo de PCR e o número de doses de adrenalina quando não 

respeitada, independentemente das outras variáveis, apresentou uma RP 

ajustada de 3,38, ou seja, quando não respeitada esta relação, houve um risco 

238% maior do desfecho óbito em 24 horas. Além disso, ajustado por essas 

variáveis, notou-se que para cada aumento de um minuto no tempo de PCR, 
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houve incremento de 4% no risco de letalidade intraoperatória (p<0,001; Tabela 

9).  

Tabela 9: Estimativas do risco relativo de letalidade 24 horas pelo modelo de 

regressão múltipla de Poisson com variância robusta. 

 

 

 

  

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) p 

Causa mais provável da PCR    <0,001 
Outras 1 1   
Hipovolemia 3,01 4,15 1,98 - 8,68  
Sódio sérico antes da PCR (mEq/L)    0,010 
135 – 145 1 1   
<135 / >145 2,16 2,37 1,23 - 4,58  
Relação entre tempo de PCR e número de doses de Adrenalina foi respeitada  <0,001 
Sim 1 1   
Não 2,31 3,38 1,76 - 6,48  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina à admissão 0,010 
≤ 1,2 1 1   
> 1,2 2,71 2,43 1,24 - 4,75  

     
Tempo de parada (por minuto) 1,03 1,04 1,03 - 1,06 <0,001 

RPbr: Razão de Prevalência bruta     
RPaj: Razão de Prevalência ajustada     
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5.4 Letalidade até 30 dias 

 

Dentre os 72 pacientes remanescentes no estudo, 32 foram a óbito em 

até 30 dias (Letalidade 44,4% [IC 95%: 32,7 – 56,6]). Estes pacientes 

apresentaram RCE e foram a óbito entre 25 horas e 30 dias.  

Quanto às variáveis epidemiológicas, verificou-se maior letalidade em 30 

dias nos pacientes do sexo feminino (p=0,044) e cirurgias de urgência não 

trauma. Dentre os períodos avaliados, pela primeira vez, o tipo de cirurgia 

mostrou associação com o desfecho (p=0,029; Tabela 10). Além disto, assim 

como em letalidade em 24 horas, pacientes que apresentavam na admissão RNI 

do TP alterados (p=0,018) apresentaram uma maior probabilidade do desfecho 

em 30 dias. As demais variáveis clínicas e laboratoriais à admissão no centro 

cirúrgico não apresentaram associação com significância estatística com o 

desfecho óbito 30 dias. 
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Tabela 10: Letalidade 30 dias segundo variáveis demográficas, clínicas e 

laboratoriais à admissão no Centro Cirúrgico. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 

30 dias RP IC 95% (RP) p 

no no % 

Sexo      0,044 
Masculino 37 12 32,4 1   
Feminino 35 20 57,1 1,76 1,02 - 3,05  
Idade      0,374 
< 50 anos 38 15 39,5 1   
≥ 50 anos 34 17 50,0 1,27 0,75 - 2,13  
ASA-PS      0,079a 
I 16 7 43,8 1   
II 11 1 9,1 0,21 0,29 - 1,48  
III 30 14 46,7 1,07 0,54 - 2,10  
IV 14 9 64,3 1,47 0,74 - 2,91  
V 1 1 100,0 2,29 1,31 - 4,00  
Período      0,763 
Diurno 53 23 43,4 1   
Noturno 19 9 47,4 1,09 0,62 - 1,93  
Tipo de Cirurgia     0,029 
Eletiva 23 5 21,7 1   
Não trauma 34 21 61,8 2,84 1,25 - 6,48  
Trauma 15 6 40,0 1,84 0,68 - 5,00  
Hipotensão na admissão     0,246 
Não 60 25 41,7 1   
Sim 12 7 58,3 1,40 0,79 - 2,47  
Nível de consciência à admissão    0,726 
Sedado 21 10 47,6 1   
Acordado 51 22 43,1 0,91 0,52 - 1,57  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina à admissão 0,018 
≤ 1,2 33 11 33,3 1   
> 1,2 21 14 66,7 2,00 1,13 - 3,55  
Relação R do tempo de Trombolastina parcial ativada à admissão  0,973 
≤ 1,2 39 18 46,2 1   
> 1,2 15 7 46,7 1,01 0,53 - 1,93  
Número de plaquetas à admissão (plaquetas/mm³)   0,104 
140.000 – 450.000 48 19 39,6 1   
<140.000 / >450.000 11 7 63,6 1,61 0,91 - 2,85  
Creatinina sérica à admissão (mg/dL)    0,393 
≤ 1,2 32 13 40,6 1   
> 1,2 27 14 51,9 1,28 0,73 - 2,23  
Uréia sérica à admissão (mg/dL)     0,637 
10 - 50 32 14 43,8 1   
<10 / >50 26 13 50,0 1,14 0,66 - 1,99  

(a) Qui-quadrado de tendência 
ASA-PS – Estado Físico Segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia 
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 Já para as variáveis clínicas imediatamente antes da PCR, nenhuma das 

variáveis avaliadas esteve relacionada ao desfecho em 30 dias. Parâmetros 

gasométricos e laboratoriais imediatamente antes da PCR não tiveram relação 

com o desfecho 30 dias (Tabela 11). 
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Tabela 11: Letalidade 30 dias segundo variáveis clínicas e laboratoriais 

imediatamente antes da PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 30 dias 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Arritmia      0,696 
Não 50 23 46,0 1   
Sim 22 9 40,9 0,89 0,49 - 1,60  
Uso de droga vasoativa antes da PCR  0,083 
Não 50 19 38,0 1   
Sim 22 13 59,1 1,56 0,94 - 2,56  
Alteração da monitorização ventilatória antes da 
PCR   0,787 
Não 46 21 45,7 1   
Sim 26 11 42,3 0,93 0,53 - 1,61  
Alteração da monitorização cardiovascular antes da PCR  0,271 
Não 33 17 51,5 1   
Sim 39 15 38,5 0,75 0,44 - 1,26  
pH arterial antes da PCR     0,928 
7,35 – 7,45 17 9 52,9 1   
<7,35 / >7,45 35 19 54,3 1,03 0,59 - 1,77  
pCO2 arterial antes da PCR (mmHg)    0,368 
35 – 45 29 14 48,3 1   
<35 / >45 23 14 60,9 1,26 0,76 - 2,09  
Níveis de bicarbonato arterial antes da PCR (mEq/L)   0,357 
22 - 26 10 4 40,0 1   
<22 / >26 41 24 58,5 1,46 0,65 - 3,29  
Excesso de base antes da PCR    0,770 
-3 - +3 10 6 60,0 1   
<-3 / > +3 40 22 55,0 0,92 0,51 - 1,64  
Sódio sérico antes da PCR (mEq/L)    0,947 
135 – 145 41 19 46,3 1   
<135 / >145 22 10 45,5 0,98 0,56 - 1,73  
Potássio sérico antes da PCR (mEq/L)    0,101 
3,5 – 5 40 15 37,5 1   
< 3,5 / >5 24 14 58,3 1,56 0,92 - 2,64  
Cloro sérico antes da PCR (mEq/L)    0,942 
98 - 107 18 11 61,1 1   
<98 / >107 25 15 60,0 0,98 0,60 - 1,61  
Cálcio iônico antes da PCR (mg/dL)    0,528 
4,4 – 5,4 22 11 50,0 1   
<4,4 / > 5,4 27 16 59,3 1,19 0,70 - 2,01  
Lactato antes da PCR (mg/dL)    0,659 
≤ 14,4 11 7 63,6 1   
> 14,4 32 18 56,3 0,88 0,51 - 1,53  
Glicemia antes da PCR (mg/dL)    0,262 
70 – 100 11 4 36,4 1   
 < 70 / > 70 34 20 58,8 1,62 0,70 - 3,75  
Hemoglobina antes da PCR (mg/dl)    0,086 
12 – 16 17 4 23,5 1   
<12 / >16 48 25 52,1 2,21 0,89 - 5,48  
Hematócrito antes da PCR (%)    0,086 
35 – 47 19 5 26,3 1   
< 35 / > 47 45 24 53,3 2,03 0,90 - 4,54  
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 Ao contrário dos outros períodos avaliados, o tempo de PCR e o número 

de doses de adrenalina não estiveram associados ao desfecho em 30 dias 

(Tabela 12). Apenas a causa da PCR mostrou associação com o desfecho 

quando avaliados pacientes que sobreviveram mais que 24 horas. 

Tabela 12: Letalidade 30 dias segundo variáveis clínicas no momento da PCR. 

ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 30 

dias RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Causa mais provável da PCR     0,044 
Outras 63 27 42,9 1   
Hipovolemia 9 5 55,6 1,30 1,67 - 2,49  
Desfibrilação durante a PCR    0,206 
Não 60 29 48,3 1   
Sim 12 3 25,0 0,52 0,19 - 1,44  
Ritmo       0,254 
Ritmo chocável 13 5 38,5 1   
Atividade Elétrica Sem Pulso 18 5 27,8 0,72 0,26 - 2,00  
Assistolia 40 21 52,5 1,37 0,64 - 2,90  
Relação entre tempo de PCR e número de doses de Adrenalina foi respeitada 0,778 
Sim 50 22 44,0 1   
Não 21 10 47,6 1,08 0,62 - 1,88  

              
Tempo de parada (minutos)   1,01 0,97 - 1,05 0,612 
Número de doses de Adrenalina administradas 1,02 0,86 - 1,20 0,843 

 

Para o período imediatamente pós-RCE, novamente, nenhuma das 

variáveis apresentadas estiveram relacionadas com o desfecho óbito em 30 

dias (Tabela 13). 
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Tabela 13: Letalidade 30 dias segundo variáveis laboratoriais imediatamente 

após a PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 30 dias 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

pH arterial imediatamente após PCR    0,307 
7,35 – 7,45 8 2 25,0 1   
<7,35 / >7,45 63 30 47,6 1,90 0,55 - 6,56  
pCO2 arterial imediatamente após PCR (mmHg)    0,079 
35 – 45 22 13 59,1 1   
<35 / >45 48 18 37,5 0,63 0,38 - 1,05  
Níveis de bicarbonato arterial imediatamente após PCR 
(mEq/L)   0,622 
22 - 26 13 5 38,5 1   
<22 / >26 56 26 46,4 1,21 0,57 - 2,55  
Excesso de base imediatamente após PCR   0,809 
-3 - +3 12 5 41,7 1   
<-3 / > +3 57 26 45,6 1,09 0,53 - 2,28  
Sódio sérico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,669 
135 – 145 48 22 45,8 1   
<135 / >145 20 8 40,0 0,87 0,47 - 1,63  
Potássio sérico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,362 
3,5 – 5 37 15 40,5 1   
< 3,5 / >5 33 17 51,5 1,27 0,76 - 2,13  
Cloro sérico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,194 
98 - 107 24 9 37,5 1   
<98 / >107 34 19 55,9 1,49 0,82 - 2,72  
Cálcio iônico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,146 
4,4 – 5,4 32 12 37,5 1   
<4,4 / > 5,4 32 18 56,3 1,50 0,87 - 2,59  
Lactato imediatamente após PCR (mg/dL)   0,870 
≤ 14,4 4 2 50,0 1   
> 14,4 61 28 45,9 0,92 0,33 - 2,56  
Hemoglobina imediatamente após PCR (mg/dL)    0,195 
12 – 16 12 3 25,0 1   
<12 / >16 57 28 49,1 1,96 0,71 - 5,46  
Hematócrito imediatamente após PCR (%)    0,471 
35 – 47 14 5 35,7 1   
< 35 / > 47 55 26 47,3 1,32 0,62 - 2,84  
Variação do pH entre o pré-PCR e após a RCE  >0,999 
Positivo 13 7 53,8 1   
Negativo 39 21 53,8 0,30 0,56 - 1,80  
Variação do bicarbonato entre o pré-PCR e após a RCE NP 
Positivo 49 27 55,1    
Negativo 0          
Variação do lactato entre o pré-PCR e após a RCE 0,638 
Positivo 35 20 57,1 1   
Negativo 6 4 66,7 1,17 0,61 - 2,22  
Variação do potássio entre o pré-PCR e após a RCE 0,416 
Positivo 35 18 51,4 1   
Negativo 27 11 40,7 0,79 0,45 - 1,39  
Variação do cloro entre o pré-PCR e após a RCE 0,196 
Positivo 24 17 70,8 1   
Negativo 13 6 46,2 0,65 0,34 - 1,25  
Variação do cálcio entre o pré-PCR e após a RCE 0,664 
Positivo 30 17 56,7 1   
Negativo 18 9 50,0 0,88 0,50 - 1,55   

NP: não foi possível calcular      
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Entretanto, ao avaliar parâmetros após 24 horas da RCE, observou-se 

que a presença de função neurológica adequada, com escalas de Glasgow de 

14 (e seu equivalente durante a intubação orotraqueal de 10T) ou maior 

estiveram associados ao desfecho óbito em 30 dias. A RP evidenciou um 

aumento de 5,6 vezes a letalidade naqueles que estavam com alteração 

neurológica. A presença de cálcio iônico alterado após 24 horas da RCE também 

esteve associada ao desfecho, entretanto com menor intensidade (Tabela 14).  

Duas variáveis envolvendo a coagulação estiveram associadas ao 

desfecho 30 dias: alteração na relação R do TTPa e a variação negativa da RNI 

do TP entre a admissão e o término das primeiras 24 horas. Esta última 

apresentou uma maior força de associação, evidenciando um aumento de 171% 

na chance de ter óbito em 30 dias.  
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Tabela 14: Letalidade 30 dias segundo variáveis clínicas e laboratoriais 24 horas 

após a PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 

30 dias RP IC 95% (RP) p 

no no % 

Escala de coma de Glasgow 24 horas após a RCE   <0,001 
≥ 14 ou ≥ 10T 32 4 12,5 1   
< 14 ou < 10T 40 28 70,0 5,60 2,18 - 14,41  
pH arterial 24 horas após a RCE   0,284 
7,35 – 7,45 30 11 36,7 1   
<7,35 / >7,45 40 20 50,0 1,34 0,77 - 2,40  
pCO2 arterial 24 horas após a RCE (mmHg)     0,939 
35 – 45 29 13 44,8 1   
<35 / >45 41 18 43,9 0,98 0,57 - 1,67  
Níveis de bicarbonato arterial 24 horas após a RCE 
(mEq/L)   0,534 
22 - 26 20 10 50,0 1   
<22 / >26 50 21 42,0 0,84 0,48 - 1,46  
Sódio sérico 24 horas após a RCE (mEq/L)     0,333 
135 – 145 39 15 38,5 1   
<135 / >145 32 16 50,0 1,30 0,76 - 2,21  
Potássio sérico 24 horas após a RCE 
(mEq/L)    0,386 
3,5 – 5 34 13 38,2 1   
< 3,5 / >5 37 18 48,6 1,27 0,74 - 2,19  
Cloro sérico 24 horas após a RCE (mEq/L)     0,116 
98 - 107 19 6 31,6 1   
<98 / >107 39 22 56,4 1,79 0,87 - 3,68  
Cálcio iônico 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,035 
4,4 – 5,4 30 9 30,0 1   
<4,4 / > 5,4 36 21 58,3 1,94 1,05 - 3,60  
Lactato 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,353 
≤ 14,4 11 3 27,3 1   
> 14,4 52 23 44,2 1,62 0,58 - 4,50  
Hemoglobina 24 horas após a RCE (mg/dL)    0,089 
12 – 16 15 3 20,0 1   
<12 / >16 54 27 50,0 2,50 0,87 - 7,18  
Hematócrito 24 horas após a RCE (%)     0,103 
35 – 47 17 4 23,5 1   
< 35 / > 47 52 26 50,0 2,13 0,86 - 5,26  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina 24 horas após a 
RCE 0,617 
≤ 1,2 23 9 39,1 1   
> 1,2 46 21 45,7 1,17 0,64 - 2,13  
Relação R do tempo de Trombolastina parcial ativada 24 horas após a RCE 0,047 
≤ 1,2 33 10 30,3 1   
> 1,2 36 20 55,6 1,83 1,01 - 3,34  
Número de plaquetas 24 horas após a RCE (plaquetas/mm³)    0,059 
140.000 – 450.000 32 10 31,3 1   
<140.000 / >450.000 38 21 55,3 1,77 0,98 - 3,20  
Creatinina sérica 24 horas após a RCE (mg/dL)    0,268 
≤ 1,2 26 9 34,6 1   
> 1,2 45 22 48,9 1,41 0,77 - 2,60  
Uréia sérica 24 horas após a RCE (mg/dL)  0,680 
10 - 50 37 15 40,5 1   
<10 / >50 33 15 45,5 1,12 0,65 - 1,93  

     Continua 
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     Continuação 

VARIÁVEIS Total 
Letalidade 

30 dias RP IC 95% (RP) p 

no no % 

Variação do pH entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 24 
horas 0,562 
Positivo 58 27 46,6 1   
Negativo 11 4 36,4 0,78 0,34 - 1,80  
Variação do bicarbonato entre o pior momento após a RCE e o término das 
primeiras 24 horas 0,655 
Positivo 47 22 46,8 1   
Negativo 22 9 40,9 0,87 0,48 - 1,58  
Variação do lactato entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 
24 horas 0,477 
Positivo 14 7 50,0 1   
Negativo 43 17 39,5 0,79 0,41 - 1,51  
Variação do potássio entre o pior momento após a RCE e o término das 
primeiras 24 horas 0,387 
Positivo 24 9 37,5 1   
Negativo 45 22 48,9 1,3 0,71 - 2,38  
Variação do cloro entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 
24 horas 0,765 
Positivo 33 16 48,5 1   
Negativo 17 9 52,9 1,09 0,61 - 1,94  
Variação do cálcio entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 
24 horas 0,631 
Positivo 28 14 50,0 1   
Negativo 32 14 43,8 0,88 0,51 - 1,51  
Variação da Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina entre a 
admissão e o término das primeiras 24 horas <0,001 
Positivo 46 17 37,0 1   
Negativo 6 6 100 2,71 1,84 - 3,96  
Variação da Relação R do Tempo de Tromboplastina entre a admissão e o 
término das primeiras 24 horas 0,538 
Positivo 34 14 41,2 1   
Negativo 18 9 50,0 1,21 0,65 - 2,25  
Variação da contagem plaquetária entre a admissão e o término das primeiras 
24 horas 0,669 
Positivo 13 5 38,5 1   
Negativo 44 20 45,5 1,18 0,55 - 2,54  
Variação da creatinina sérica entre a admissão e o término das primeiras 24 
horas 0,941 
Positivo 36 16 44,4 1   
Negativo 22 10 45,5 1,02 0,57 - 1,85  
Variação da uréia sérica entre a admissão e o término das primeiras 24 horas 0,416 
Positivo 12 4 33,3 1   
Negativo 44 21 47,7 1,43 0,60 - 3,40   

 

O modelo final identificou que, na amostra estudada, a letalidade até 30 

dias esteve independentemente associada à escala de Glasgow 24 horas após 

a RCE (Tabela 15). 

A letalidade 30 dias em pacientes com variação negativa da RNI do TP 

entre a admissão e o término das primeiras 24 horas foi 2,18 vezes o valor 
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encontrado para a letalidade em pacientes com variação positiva ou sem 

variação (p<0,004), independentemente da presença de valores da escala de 

Glasgow alterados. Observou-se, também, que a presença de um escala de 

Glasgow alterada 24 horas após o evento apresentou um aumento de 3,39 vezes 

a probabilidade de óbito em 30 dias. 

Tabela 15: Estimativas do risco relativo de letalidade 30 dias pelo modelo de 

regressão múltipla de Poisson com variância robusta. 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) p 

Variação da Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina entre a 
admissão e o término das primeiras 24 horas  

0,004 

Positivo 1 1   
Negativo 2,71 2,18 1,28 - 3,69  
Escala de coma de Glasgow 24 horas após a RCE   0,001 
≥ 14 ou ≥ 10T 1 1   
< 14 ou < 10T 5,60 4,39 1,78 - 10,78   

RPbr: Razão de Prevalência bruta     
RPaj: Razão de Prevalência ajustada     
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5.5 Letalidade até um Ano 

 

No período de um ano após a PCR, 73 pacientes do presente estudo 

apresentaram óbito. Ao avaliar a letalidade apenas dos pacientes que 

apresentaram RCE, ou seja, 102 pacientes, encontra-se uma letalidade de 

71,6% [IC 95%: 61,8 – 80,1]).   

Quanto às variáveis epidemiológicas, verificou-se maior letalidade em um 

ano em pacientes submetidos a cirurgias de urgência não trauma (p=0,019), 

apresentando um aumento de 60% na probabilidade de óbito até 1 ano. 

Pacientes com RNI do TP alterado na admissão apresentaram uma maior 

probabilidade (51%) de terem o desfecho em 30 dias (p=0,005). As demais 

variáveis clínicas e laboratoriais à admissão no Centro Cirúrgico não 

apresentaram associação com significância estatística com o desfecho óbito 1 

ano (Tabela 16). 
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Tabela 16: Letalidade 1 ano segundo variáveis demográficas, clínicas e 

laboratoriais à admissão no Centro Cirúrgico. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 1 ano 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Sexo      0,172 
Masculino 56 37 66,1 1   
Feminino 46 36 78,3 1,18 0,93 - 1,51  
Idade      0,168 
< 50 anos 48 31 64,6 1   
≥ 50 anos 53 41 77,4 1,20 0,93 - 1,55  
ASA-PS      0,081a 
I 25 18 72,0 1   
II 12 4 33,3 0,46 0,20 - 1,07  
III 40 29 72,5 1,01 0,74 - 1,38  
IV 23 20 87,0 1,21 0,90 - 1,62  
V 2 2 100 1,39 1,09 - 1,78  
Período      0,796 
Diurno 72 51 70,8 1   
Noturno 30 22 73,3 1,04 0,80 - 1,35  
Tipo de Cirurgia      0,019 
Eletiva 30 16 53,3 1   
Não trauma 47 40 85,1 1,60 1,12 - 2,28  
Trauma 25 17 68,0 1,28 0,83 - 1,96  
Hipotensão na admissão      0,380 
Não 79 55 69,6 1   
Sim 23 18 78,3 1,12 0,87 - 1,46  
Nível de consciência à admissão 0,348 
Sedado 35 27 77,1 1   
Acordado 67 46 68,7 0,89 0,70 - 1,14  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina à admissão 0,005 
≤ 1,2 39 23 59,0 1   
> 1,2 36 32 88,9 1,51 1,13 - 2,01  
Relação R do tempo de Trombolastina parcial ativada à admissão 0,143 
≤ 1,2 51 35 68,6 1   
> 1,2 24 10 41,7 1,21 0,94 - 1,57  
Número de plaquetas à admissão (plaquetas/mm³) 0,087 
140.000 – 450.000 63 43 68,3 1   
<140.000 / >450.000 20 17 85,0 1,25 0,97 - 1,60  
Creatinina sérica à admissão (mg/dL)     0,392 
≤ 1,2 43 30 69,8 1   
> 1,2 41 32 78,0 1,12 0,87 - 1,45  
Uréia sérica à admissão (mg/dL) 0,379 
10 - 50 44 31 70,5 1   
<10 / >50 38 30 78,9 1,12 0,87 - 1,44  

(a) Qui-quadrado de tendência 
ASA-PS – Estado Físico Segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia 

 

 Já para as variáveis clínicas imediatamente antes da PCR, assim como 

letalidade em 24 horas e intraoperatória, pacientes que faziam uso de droga 

vasoativa antes da PCR tiveram 41% maior probabilidade de desfecho fatal até 

1 ano. Nenhuma das outras variáveis estudadas estiveram relacionadas ao 
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desfecho em 1 ano. Parâmetros gasométricos e laboratoriais imediatamente 

antes da PCR também não tiveram relação com o desfecho (Tabela 17). 
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Tabela 17: Letalidade 1 ano segundo variáveis clínicas e laboratoriais 

imediatamente antes da PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 1 ano 

RP IC 95% (RP) P 
no no % 

Arritmia      0,857 
Não 69 49 71,0 1   
Sim 33 24 72,7 1,02 0,79 - 1,33  
Uso de droga vasoativa antes da PCR   0,005 
Não 59 36 61,0 1   
Sim 43 37 86,0 1,41 1,11 - 1,79  
Alteração da monitorização ventilatória antes da PCR  0,914 
Não 66 47 71,2 1   
Sim 36 26 72,2 1,01 0,79 - 1,31  
Alteração da monitorização cardiovascular antes da PCR  0,357 
Não 46 35 76,1 1   
Sim 56 38 67,9 0,89 0,70 - 1,14  
pH arterial antes da PCR   0,498 
7,35 – 7,45 21 15 71,4 1   
<7,35 / >7,45 58 46 79,3 1,11 0,82 - 1,50  
pCO2 arterial antes da PCR (mmHg) 0,265 
35 – 45 39 28 71,8 1   
<35 / >45 40 33 82,5 1,15 0,90 - 1,47  
Níveis de bicarbonato arterial antes da PCR (mEq/L) 0,385 
22 - 26 12 8 66,7 1   
<22 / >26 66 53 80,3 1,20 0,79 - 1,83  
Excesso de base antes da PCR    0,777 
-3 - +3 11 8 72,7 1   
<-3 / > +3 65 50 76,9 1,06 0,72 - 1,56  
Sódio sérico antes da PCR (mEq/L)     0,756 
135 – 145 50 36 72,0 1   
<135 / >145 36 27 75,0 1,04 0,81 - 1,35  
Potássio sérico antes da PCR (mEq/L)     0,125 
3,5 – 5 51 34 66,7 1   
< 3,5 / >5 37 30 81,1 1,22 0,95 - 1,56  
Cloro sérico antes da PCR (mEq/L)     0,494 
98 - 107 26 22 84,6 1   
<98 / >107 36 28 77,8 0,92 0,72 - 1,17  
Cálcio iônico antes da PCR (mg/dL)     0,939 
4,4 – 5,4 27 21 77,8 1   
<4,4 / > 5,4 42 33 78,6 1,01 0,78 - 1,31  
Lactato antes da PCR (mg/dL)     0,515 
≤ 14,4 13 11 84,6 1   
> 14,4 48 37 77,1 0,91 0,69 - 1,21  
Glicemia antes da PCR (mg/dL) 0,091 
70 – 100 12 6 50,0 1   
 < 70 / > 70 52 43 82,7 1,65 0,92 - 2,97  
Hemoglobina antes da PCR (mg/dl)     0,407 
12 – 16 23 15 65,2 1   
<12 / >16 68 51 75,0 1,15 0,83 - 1,60  
Hematócrito antes da PCR (%)     0,582 
35 – 47 28 19 67,9 1   
< 35 / > 47 61 45 73,8 1,09 0,81 - 1,46  
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 Em contrapartida ao desfecho 30 dias, o tempo de PCR, o número de 

doses de adrenalina e a relação entre o tempo de PCR e o número de doses 

estiveram associados ao desfecho 1 ano, sendo que a cada minuto de PCR 

observou-se um aumento de 1% na probabilidade de óbito até um ano e a cada 

dose de adrenalina administrada de 7% na probabilidade de óbito. Quando a 

relação tempo-adrenalina não foi respeitada, houve um aumento de 34% na 

probabilidade do desfecho fatal em 1 ano (Tabela 18). A causa da PCR também 

não mostrou associação com o desfecho quando avaliados pacientes que foram 

reanimados com sucesso. 
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Tabela 18: Letalidade 1 ano segundo variáveis clínicas no momento da PCR. 

ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 1 ano 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Causa mais provável da PCR 0,124 
Outras 79 54 68,4 1   
Hipovolemia 23 19 82,6 1,21 0,95 - 1,54  
Desfibrilação durante a PCR     0,279 
Não 81 56 69,1 1   
Sim 20 16 80,0 1,16 0,89 - 1,51  
Ritmo       0,687 
Ritmo chocável 18 13 72,2 1   
Atividade Elétrica Sem Pulso 25 16 64,0 0,89 0,59 - 1,34  
Assistolia 58 43 74,1 1,03 0,74 - 1,42  
Relação entre tempo de PCR e número de doses de Adrenalina foi respeitada 0,016 
Sim 62 39 62,9 1   
Não 38 32 84,2 1,34 1,06 - 1,70  

              
Tempo de parada em minutos 1,01 1,00 - 1,02 <0,001 
Número de doses de Adrenalina administradas  1,07 1,03 - 1,11 0,001 

 

Para o período imediatamente pós-RCE, nenhuma das variáveis 

apresentadas estiveram relacionadas com o desfecho avaliado (Tabela 19). 
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Tabela 19: Letalidade 1 ano segundo variáveis laboratoriais imediatamente após 

a PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 1 ano 

RP IC 95% (RP) p 
no no % 

pH arterial imediatamente após PCR     0,191 
7,35 – 7,45 9 4 44,4 1   
<7,35 / >7,45 89 65 73,0 1,64 0,78 - 3,46  
pCO2 arterial imediatamente após PCR (mmHg)    0,161 
35 – 45 29 23 79,3 1   
<35 / >45 68 45 66,2 0,83 0,65 - 1,07  
Níveis de bicarbonato arterial imediatamente após PCR (mEq/L)  0,958 
22 - 26 14 10 71,4 1   
<22 / >26 82 58 70,7 0,99 0,69 - 1,42  
Excesso de base imediatamente após PCR    0,883 
-3 - +3 14 10 71,4 1   
<-3 / > +3 82 57 69,5 0,97 0,68 - 1,40  
Sódio sérico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,104 
135 – 145 60 39 65,0 1   
<135 / >145 35 28 80,0 1,23 0,96 - 1,58  
Potássio sérico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,340 
3,5 – 5 51 34 66,7 1   
< 3,5 / >5 45 34 75,6 1,13 0,88 - 1,47  
Cloro sérico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,314 
98 - 107 37 25 67,6 1   
<98 / >107 45 35 77,8 1,15 0,88 - 1,51  
Cálcio iônico imediatamente após PCR (mEq/L)    0,079 
4,4 – 5,4 37 23 62,2 1   
<4,4 / > 5,4 51 41 80,4 1,29 0,97 - 1,72  

Lactato imediatamente após PCR (mg/dL)    0,870 
≤ 14,4 4 3 75,0 1   
> 14,4 84 60 71,4 0,95 0,53 - 1,71  
Hemoglobina imediatamente após PCR (mg/dL)    0,258 
12 – 16 13 7 53,8 1   
<12 / >16 81 59 72,8 1,35 0,80 - 2,28  
Hematócrito imediatamente após PCR (%)   0,611 
35 – 47 17 11 64,7 1   
< 35 / > 47 77 55 71,4 1,10 0,75 - 1,61  
Variação do pH entre o pré-PCR e após a RCE 0,900 
Positivo 22 17 77,3 1   
Negativo 54 41 75,9 0,98 0,75 - 1,29  
Variação do bicarbonato entre o pré-PCR e após a RCE NP 
Positivo 50 33 66,0    
Negativo 0          
Variação do lactato entre o pré-PCR e após a RCE  0,825 
Positivo 47 37 78,7 1   
Negativo 8 6 75,0 0,95 0,62 - 1,47  
Variação do potássio entre o pré-PCR e após a RCE 0,309 
Positivo 48 37 77,1 1   
Negativo 36 24 66,7 0,86 0,65 - 1,14  
Variação do cloro entre o pré-PCR e após a RCE  0,135 
Positivo 24 20 83,3 1   
Negativo 14 8 57,1 0,69 0,42 - 1,12  
Variação do cálcio entre o pré-PCR e após a RCE  0,741 
Positivo 31 21 67,7 1   
Negativo 18 13 72,2 1,07 0,73 - 1,56   

NP: não foi possível calcular       
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Entretanto, ao avaliar parâmetros após 24 horas da PCR, notou-se que a 

presença de função neurológica adequada, com escalas de Glasgow de 14 (e 

seu equivalente durante a intubação orotraqueal de 10T) ou maior estiveram 

associados ao desfecho óbito em 1 ano, assim como visto no desfecho 30 dias. 

A razão de prevalências evidenciou um aumento de 3,5 vezes a letalidade 

naqueles que estavam com alteração neurológica (Tabela 20). Novamente, 

exames da coagulação estiveram associadas ao desfecho 1 ano pela variação 

negativa da RNI do TP entre a admissão e o término das primeiras 24 horas. 

Esta última apresentou uma maior força de associação, evidenciando um 

aumento de 77% na chance de ter o desfecho analisado.  
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Tabela 20: Letalidade 1 ano segundo variáveis clínicas e laboratoriais 24 horas 

após a PCR. ICHC, 2007 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 1 ano 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Escala de coma de Glasgow 24 horas após a RCE    <0,001 
≥ 14 ou ≥ 10T 32 8 25,0 1   
< 14 ou < 10T 40 35 87,5 3,50 1,89 - 6,48  
pH arterial 24 horas após a RCE     0,306 
7,35 – 7,45 30 16 53,3 1   
<7,35 / >7,45 41 27 65,9 1,23 0,82 - 1,85  
pCO2 arterial 24 horas após a RCE (mmHg)     0,455 
35 – 45 29 16 55,2 1   
<35 / >45 42 27 64,3 1,17 0,78 - 1,74  
Níveis de bicarbonato arterial 24 horas após a RCE (mEq/L)    0,623 
22 - 26 20 13 65,0 1   
<22 / >26 51 30 58,8 0,90 0,61 - 1,35  
Sódio sérico 24 horas após a RCE (mEq/L)     0,271 
135 – 145 39 21 53,8 1   
<135 / >145 33 22 66,7 1,24 0,85 - 1,81  
Potássio sérico 24 horas após a RCE (mEq/L)     0,536 
3,5 – 5 34 19 55,9 1   
< 3,5 / >5 38 24 63,2 1,13 0,77 - 1,67  
Cloro sérico 24 horas após a RCE (mEq/L)     0,311 
98 - 107 19 10 52,6 1   
<98 / >107 40 27 67,5 1,28 0,79- 2,08  
Cálcio iônico 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,253 
4,4 – 5,4 30 16 53,3 1   
<4,4 / > 5,4 37 25 67,6 1,27 0,84 - 1,90  
Lactato 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,419 
≤ 14,4 11 5 45,5 1   
> 14,4 53 32 60,4 1,33 0,67 - 2,64  
Hemoglobina 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,140 
12 – 16 15 6 40,0 1   
<12 / >16 55 36 65,5 1,64 0,85 - 3,15  
Hematócrito 24 horas após a RCE (%)     0,267 
35 – 47 17 8 47,1 1   
< 35 / > 47 53 34 64,2 1,36 0,79 - 2,36  
Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina 24 horas após a RCE 0,380 
≤ 1,2 23 12 52,2 1   
> 1,2 47 30 63,8 1,22 0,78 - 1,92  
Relação R do tempo de Trombolastina parcial ativada 24 horas após a RCE 0,500 
≤ 1,2 34 19 55,9 1   
> 1,2 36 23 63,9 1,14 0,77 - 1,69  
Número de plaquetas 24 horas após a RCE (plaquetas/mm³)    0,174 
140.000 – 450.000 32 16 50,0 1   
<140.000 / >450.000 39 26 66,7 1,33 0,88 - 2,02  
Creatinina sérica 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,464 
≤ 1,2 26 14 53,8 1   
> 1,2 46 29 63,0 1,17 0,77 - 1,79  
Uréia sérica 24 horas após a RCE (mg/dL)     0,670 
10 - 50 37 21 56,8 1   
<10 / >50 34 21 61,8 1,09 0,74 - 1,61  
Variação do pH entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 24 
horas 0,748 
Positivo 58 34 58,6 1   
Negativo 11 7 63,6 1,09 0,66 - 1,79  

     Continua 
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     Continuação 

VARIÁVEIS 
Total Letalidade 1 ano 

RP 
IC 95% 

(RP) 
p 

no no % 

Variação do bicarbonato entre o pior momento após a RCE e o término das 
primeiras 24 horas 0,588 
Positivo 47 29 61,7 1   
Negativo 22 12 54,5 0,88 0,57 - 1,38  
Variação do lactato entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 24 
horas 0,900 
Positivo 14 8 57,1 1   
Negativo 44 26 59,1 1,03 0,61 - 1,74  
Variação do potássio entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 
24 horas >0,999 
Positivo 25 15 60,0 1   
Negativo 45 27 60,0 1,00 0,67 - 1,49  
Variação do cloro entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 24 
horas 0,665 
Positivo 33 20 60,6 1   
Negativo 18 12 66,7 1,10 0,71 - 1,69  
Variação do cálcio entre o pior momento após a RCE e o término das primeiras 24 
horas 0,623 
Positivo 29 19 65,5 1   
Negativo 32 19 59,4 0,91 0,61 - 1,34  
Variação da Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina entre a 
admissão e o término das primeiras 24 horas <0,001 
Positivo 46 26 56,5 1   
Negativo 6 6 100 1,77 1,37 - 2,29  
Variação da Relação R do Tempo de Tromboplastina entre a admissão e o término 
das primeiras 24 horas 0,229 
Positivo 34 19 55,9 1   
Negativo 18 13 72,2 1,29 0,85 - 1,96  
Variação da contagem plaquetária entre a admissão e o término das primeiras 24 
horas 0,920 
Positivo 13 8 61,5 1   
Negativo 45 27 60,0 0,98 0,595 - 1,60  
Variação da creatinina sérica entre a admissão e o término das primeiras 24 horas 0,910 
Positivo 37 23 62,2 1   
Negativo 22 14 63,6 1,02 0,68 - 1,54  
Variação da uréia sérica entre a admissão e o término das primeiras 24 horas 0,771 
Positivo 12 8 66,7 1   
Negativo 45 28 62,2 0,93 0,59 - 1,48   

 

O modelo final identificou que, na amostra estudada, a letalidade até 1 

ano esteve independentemente associada à escala de Glasgow 24 horas após 

a RCE, à variação negativa da RNI do TP entre a admissão e o término das 

primeiras 24 horas e ao tempo de PCR (Tabela 21). 

A letalidade 1 ano em pacientes com variação negativa da RNI do TP 

entre a admissão e o término das primeiras 24 horas foi 1,66 vezes a letalidade 

encontrada em pacientes com variação positiva (p=0,001), independentemente 

da presença de escala de Glasgow alterada e do tempo de PCR. Observou-se, 
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também, que a presença de alteração na escala de Glasgow 24 horas após o 

evento aumentou em 2,7 vezes a probabilidade de óbito em 1 ano, 

independentemente da variação do RNI do TP e do tempo de PCR. Este último 

também esteve independentemente associado ao desfecho (Tabela 21). 

Tabela 21: Estimativas do risco relativo de letalidade 1 ano pelo modelo de 

regressão múltipla de Poisson com variância robusta. 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) p 

Escala de coma de Glasgow 24 horas após a RCE     
≥ 14 ou ≥ 10T 1 1,00   
< 14 ou < 10T 3,50 2,70 1,52 - 4,79 0,001 
Variação da Razão Normalizada Internacional do Tempo de Protrombina entre a 
admissão e o término das primeiras 24 horas  
Positivo 1 1,00   
Negativo 1,29 1,66 1,11 - 2,47 0,013 
Tempo de parada (minutos) 1,01 1,01 1,01 - 1,04 0,048 

          

RPbr: Razão de Prevalência bruta     
RPaj: Razão de Prevalência ajustada     
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Neste estudo, estiveram independentemente relacionados ao óbito 

intraoperatório, para pacientes vítimas de PCR, as causas: hipovolemia, 

hipotensão arterial sistêmica na admissão do centro cirúrgico e o tempo de 

parada cardíaca. Já para o desfecho até 24 horas, a causa hipovolemia e o 

tempo de PCR se mantiveram como variáveis independentes, acrescido dos 

exames laboratoriais RNI do TP e do sódio sérico antes da PCR. Além destes, a 

relação entre o tempo de PCR e o número de doses de adrenalina também foi 

associada ao desfecho 24 horas. Quando avaliado a letalidade da PCR em 30 

dias, o RNI do TP manteve-se como variável independente, e foi acrescida da 

escala de Glasgow com 24 horas próxima a normalidade. Ao avaliar a letalidade 

em 1 ano, a escala de Glasgow em 24 horas, a variação do RNI do TP nas 

primeiras 24 horas e o tempo total de PCR foram consideradas variáveis 

independentes. 

Este é o primeiro estudo de nosso conhecimento que avaliou fatores 

laboratoriais e clínicos admissionais, imediatamente antes e após a PCR, 

relacionando a letalidade no intraoperatório, até 24h após a RCE e até 1 ano 

após a RCE. Além disto, este é o primeiro estudo que avaliou de forma 

comparativa a mudança do perfil populacional do paciente que sofreu PCR ao 

longo do tempo, evidenciando diferentes fatores associados ao desfecho de 

acordo com o período estudado.  

Estudos prévios que documentam o uso de exames laboratoriais como 

fatores associados ao desfecho pós-RCE são raros na literatura. Um estudo 

avaliando o risco de óbito em 30 dias em 51 pacientes que sofreram PCR no 

cenário intraoperatório evidenciou que o uso do POSSUM e do P-POSSUM 

foram fatores que estavam associados ao desfecho óbito (7). Entretanto, o 

estudo não averiguou quais variáveis do POSSUM apresentavam melhores 

fatores preditivos. Em adição, o desfecho estudado foi unicamente para 30 dias. 

Assim, este estudo não proporcionou uma análise mais detalhada das variáveis 

e apresentou uma casuística limitada. Além disso, o estudo não avaliou a 

variação destes escores/exames laboratoriais e radiológicos ao longo do tempo, 

tendo apenas uma única medida desses parâmetros na admissão.  
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Destaca-se no presente estudo as alterações do RNI do TP como fator 

associado à mortalidade para pacientes que tiveram RCE. Até 24 horas, a 

alteração do RNI do TP admissional esteve relacionada à maior mortalidade, 

enquanto para os outros desfechos, a variação negativa nas primeiras 24 horas 

foi associada à maior mortalidade. A hemostasia é processo altamente 

adaptativo que controla a fluidez do sangue. A hemostasia normal resulta do 

equilíbrio ágil e competitivo dos sistemas procoagulante, anticoagulante, 

fibrinolítico e antifibrinolítico do organismo. Habitualmente, o aumento do 

consumo e/ou a disfunção causada pela acidose, hipotermia e/ou hemodiluição 

são tidos como os principais responsáveis pelo comprometimento da hemostasia 

(89). Mas, atualmente, crescentes evidências atribuem também as alterações da 

coagulação à hipoperfusão tecidual que apresenta uma associação direta entre 

a sua gravidade e a intensidade das alterações da coagulação (90). Na admissão 

hospitalar, a coagulopatia é dependente do grau da hipoperfusão (91). Em um 

estudo com 391 pacientes vítimas de trauma, quando presente um déficit de 

base superior a 6 na admissão, uma incidência de vinte por cento dos pacientes 

apresentavam prolongamento do TP e do TTPa, reforçando a teoria da 

hipoperfusão como desencadeadora da coagulopatia, enquanto que nenhum 

paciente com déficit de base inferior a 6 apresentou prolongamento destes 

parâmetros, independentemente da gravidade do trauma (91). Mesmo na 

presença de todos os fatores de coagulação, a hipoperfusão sistêmica parece 

desencadear a hiperativação do sistema da anticoagulação e do sistema 

fibrinolítico (89).   

O próprio endotélio, na presença de hipoperfusão, é capaz de aumentar 

a expressão de trombomodulina, a qual agrega a trombina, formando um 

complexo anticoagulante (trombina-trombomodulina), diminuindo, assim, a 

disponibilidade de trombina para quebra do fibrinogênio e para ativação 

plaquetária (89, 90). A ativação da proteína C inibe os cofatores V e VIII e 

neutraliza o inibidor do ativador do plasminogênio-1, promovendo, assim, 

anticoagulação e fibrinólise (89, 90). Além disto, um endotélio isquêmico é capaz 

de liberar o ativador do plasminogênio tecidual, o qual irá quebrar o 

plasminogênio em plasmina, promovendo a dissolução da fibrina (89). Assim, em 

nosso estudo, sugere-se que a alteração do RNI do TP apresenta-se como um 
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exame de hipoperfusão tecidual. Além disto, a variação do RNI do TP nas 

primeiras 24 horas foi superior à variação do lactato para a associação de 

mortalidade nos pacientes que apresentaram RCE por mais de 20 minutos. O 

lactato não se mostrou associado aos desfechos analisados e isto pode ser 

justificado, parcialmente, devido ao grande número de pacientes que 

apresentaram níveis aumentados de lactato no pós-RCE.  

Outra variável que esteve independentemente associada aos múltiplos 

desfechos analisados, com exceção o dos 30 dias, foi o tempo da PCR. O tempo 

da PCR correlaciona-se com o tempo de anóxia, sendo um importante 

determinante da mortalidade para pacientes vítimas de PCR (52, 92). Como o 

tempo médio de anóxia para causar lesão neurológica irreversível é de 4,1 

minutos, podendo ser prolongado para mais de 17 minutos na presença de RCP 

efetiva, o tempo para a detecção e o início das manobras de RCP são 

fundamentais para prolongar o tempo sem ocorrer lesão neuronal (52). Quando 

se trata do período intraoperatório, o tempo de PCR é equivalente ao tempo de 

RCP, uma vez que o paciente encontra-se monitorado, permitindo a detecção 

quase imediata da PCR e da RCP, diferenciando estudos de PCR intra-

hospitalares de intra-operatórios. Poucos são os estudos que levam em 

consideração o tempo de PCR como fator associado à mortalidade, sendo 

principalmente relacionados ao óbito quando maior que 25 minutos de RCP (92). 

Porém, um estudo evidenciou que o tempo de PCR afeta significativamente a 

chance dos pacientes terem desfechos melhores, sendo que pacientes com 

piores prognósticos tiveram duração de RCP de 34,5 min, enquanto aqueles com 

bom prognóstico foram reanimados por até 17,7 min (52). Outro estudo 

considera o tempo de RCP como um fator para o cálculo de prognóstico 

neurológico, porém sem demonstrar uma associação clara entre tempo de RCP 

e prognóstico (93). Ao contrário dos achados nos estudos referidos, no presente 

estudo, o tempo de RCP foi considerado como um bom parâmetro para 

prognóstico em pacientes com PCR, uma vez que este esteve associado aos 

desfechos intraoperatório, 24 horas e 1 ano, com um aumento de até 4% a cada 

minuto de PCR na mortalidade. Entretanto, este valor isoladamente torna-se de 

menor expressão, principalmente ao observar que houve um aumento de 315% 

na chance de óbito quando a causa da PCR foi hipovolemia e de 238% quando 
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não houve adequada relação entre tempo de PCR e dose de adrenalina 

administrada.  

A relação entre a dose de adrenalina e tempo de PCR foi um parâmetro 

utilizado para tentar avaliar a qualidade da RCP executada, uma vez que muitas 

fichas anestésicas não continham valores de CO2 expirados durante a RCP, o 

qual é considerado um bom parâmetro de qualidade da RCP (1). A relação entre 

o tempo de PCR e o número de doses de adrenalina administrada esteve 

relacionada ao desfecho óbito intraoperatório, 24 horas e 1 ano, porém somente 

foi independentemente associada ao desfecho para a mortalidade até 24 horas. 

A qualidade da RCP é um dos principais fatores associados ao desfecho do 

paciente, sendo que, inclusive, foram incorporados nas últimas diretrizes da AHA 

(1). Entretanto, poucos estudos randomizados têm demonstrado superioridade 

de metas específicas durante a RCP nos desfechos neurológicos e na 

probabilidade de sobrevida (94). Estudos observacionais demonstram que 

quando a reanimação é feita corretamente, a probabilidade de alta hospitalar é 

maior, entretanto, raros casos se referem ao estado neurológico do paciente ou 

mortalidade pós-RCE (74-76).  Além disto, cada vez mais se tem associado o 

uso de adrenalina a uma maior lesão miocárdica, recomendando-se, assim, o 

uso judicioso desta mediação (1, 95). Mas, até o momento da redação desta 

discussão e da coleta dos dados, o uso precoce da adrenalina está recomendado 

e incentivado (1). Assim, a relação entre a dose de adrenalina e o tempo de PCR 

quando incorretamente seguidos poderiam causar uma maior probabilidade de 

óbito, principalmente quando analisado o desfecho de pacientes que 

sobreviveram ao intraoperatório, 24 horas e 1 ano, conforme demonstrado no 

presente estudo (tabelas 3, 7 e 18).  

Outro ponto aparentemente relacionado ao desfecho do paciente pós-

RCE foi o grau de lesão neuronal com 24 horas após. Para isto, se utilizou a 

escala de Glasgow como forma de avaliação do paciente após a RCE. Estima-

se que até 80% dos pacientes estejam comatosos após a PCR, sendo que 

daqueles que irão despertar 90% o fazem antes de 72 horas (56).  Baseando no 

fato que menos de 5% dos pacientes que despertam após 24 horas recuperam-

se sem déficits neurológicos, optamos por avaliar os pacientes com 24 horas da 

PCR (56). Além disto, a escala de Glasgow é um exame clínico frequentemente 

disponível nos prontuários dos pacientes que estão em unidades de terapias 
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intensivas, fazendo com que as porcentagens de perdas fossem mínimas. 

Outros fatores preditores de desfecho negativo, como a ausência de reflexo 

pupilar e corneano após 72 horas e ausência de reflexo vestíbulo-ocular após 24 

horas são relacionados ao desfecho, porém dificilmente são realizados, o que 

inviabilizou a sua análise para este estudo (57-61). Além disto, uma meta-análise 

evidenciou que a ausência de reflexo ocular em conjunto com uma diminuição 

na resposta motora, estava relacionado a pior desfecho neurológico (53). A 

escala de Glasgow por contemplar áreas da fala, orientação, motricidade e grau 

de abertura ocular mostra-se adequada para o uso de prognóstico de 

mortalidade, inclusive sendo capaz de prever o desfecho neurológico em 80% 

dos pacientes em 48 horas (61). Em nosso estudo, com 24 horas conseguiu-se 

mostrar existir associação entre esta escala e mortalidade 30 dias e 1 ano, sendo 

um fator independente (tabelas 15 e 21). Outros estudos avaliando a escala de 

Glasgow mostraram que pacientes com melhor prognóstico neurológico tinham 

valores médios da escala superiores aos com mau prognóstico, independentes 

de estarem sedados ou não. Também, pacientes que alcançavam valores 

maiores que 3 na escala motora de Glasgow até 24 horas depois de 

descontinuada a sedação tinham melhores prognósticos (96).  

No presente estudo, optou-se por dividir os pacientes entre aqueles que 

tinham valores da escala de Glasgow maiores ou igual a 14, para pacientes 

extubados, ou com valores maiores ou igual a 10T, para pacientes intubados. 

Com isto, objetivou-se ter o maior número de pacientes considerados intactos 

neurologicamente para avaliar a associação ao desfecho. Atualmente, não há 

consenso na literatura sobre qual o valor de corte para a escala de Glasgow a 

fim de utilizá-la como prognóstico para pacientes que tiveram PCR, sendo que 

há uma ampla gama de valores, justificando, assim, nossa divisão (61, 96, 97). 

Esta classificação da escala de Glasgow também foi utilizada devido ao fato de 

pacientes em estado neurológico comprometido serem considerados para 

protocolos de assistência ao paciente terminal, como por exemplo, de 

ortotanásia, a qual é uma prática bem aceita pelos médicos intensivistas (98). 

Quanto ao melhor momento para a realização dos estudos de 

prognóstico, uma meta-análise com 37 estudos analisando fatores relacionados 

a mau prognóstico, evidenciou que o comprometimento de reflexos pontinos, 

como a ausência de reflexo pupilar em 72 horas após a PCR, estava associado 
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a mau prognóstico. Entretanto, devido ao estado comatoso e à sedação que 

frequentemente estão submetidos estes pacientes, poucas variáveis clínicas 

poderiam estar disponíveis para a realização do real prognóstico em pacientes 

após a PCR (53). No presente estudo ficou demonstrado que com apenas 24 

horas da PCR já há pelo menos três variáveis independentes para nortear o 

prognóstico de 1 ano: escala de Glasgow, variação do RNI do TP e o tempo de 

PCR (tabela 21).  

Outro fator independente que esteve relacionado ao desfecho óbito em 

até 24 horas foi a causa da PCR. Diversos estudos tem apontado a causa da 

PCR como um fator prognóstico (37-39, 47, 99).  No presente estudo, a causa 

de PCR que esteve relacionada ao pior prognóstico foi a hipovolemia, 

principalmente ao avaliar os desfechos em até 24 horas (tabelas 4 e 9). Estes 

achados encontram-se de acordo com outros autores que demonstraram uma 

associação entre o número de unidades de sangue transfundidas, a presença de 

sangramento e a própria hipovolemia como fatores associados a menor 

probabilidade do indivíduo sobreviver à internação hospitalar (38, 47, 99). 

Entretanto, estes estudos correlacionam a causa da PCR com o pior prognóstico 

em uma avaliação tardia (30 dias). No nosso estudo, a causa hipovolemia da 

PCR esteve relacionada ao desfecho apenas em um período mais precoce (até 

24 horas). Quando analisados períodos superiores à 24 horas, a causa da PCR 

não esteve associada a nenhum dos desfechos estudados (30 dias e 1 ano). 

Parte disso pode ser explicada porque períodos mais precoces (até 24 horas) 

estão relacionadas aos períodos mais críticos após a PCR, principalmente 

quando se trata de hipovolemia (100). Passadas as fases iniciais, a hipovolemia 

encontra-se em fase de resolução, não sendo mais o principal fator de risco para 

o óbito.  

Um fato surpreendente foi a não associação de nenhum desfecho com as 

comorbidades dos pacientes analisados (tabelas 1, 5, 10 e 16). Em nosso 

estudo, utilizou-se para a avaliação de comorbidades o ASA-PS. A literatura 

apresenta inúmeros estudos sobre a associação do estado físico e 

comorbidades com o prognóstico pós-PCR. Estes estudos demonstram uma 

clara associação entre o estado físico mais grave com a maior probabilidade de 

óbito (25, 37, 39, 42). Um possível detalhamento desta situação reside no fato 

de nosso estudo apresentar 39,2% dos pacientes vítimas de trauma, os quais 
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são, muitas vezes, pacientes mais jovens (média de 35,7 anos), portanto, sem 

comorbidades (ASA-PS I), porém, em condições clínicas críticas e agudas, 

motivadas, principalmente, pela expressiva perda sanguínea (Figura 5).  

Importante salientar que este estudo apresentou algumas limitações, 

entre elas, a comparação conjunta entre pacientes eletivos, em regime de 

urgência e emergência. Este fato foi necessário devido à baixa incidência de 

PCR em cirurgias exclusivamente eletivas, o que tornaria o estudo praticamente 

inviável. Além disto, a PCR é um evento de alta letalidade, o que culminou com 

uma diminuição importante do número de pacientes para análise dos desfechos 

mais tardios. O estudo foi unicêntrico, realizado em um hospital terciário, onde 

os pacientes são clinicamente mais graves, o que corrobora para que a letalidade 

do evento seja ainda maior. Por outro lado, sendo o estudo unicêntrico, houve 

uma uniformização de condutas utilizadas nestes pacientes. Outra limitação do 

estudo foi o recrutamento dos pacientes. Apesar dos pesquisadores afixarem 

cartazes e divulgarem amplamente o estudo, além da checagem do sistema de 

registro de eventos adversos na anestesia, alguns casos podem não terem sido 

computados, apesar da obrigatoriedade do relato dos mesmos em nosso 

serviço. 
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Com base nos dados obtidos podemos concluir que: 

 A letalidade da PCR intraoperatória foi de 35,4%. 

 A letalidade da PCR para pacientes que tiveram RCE e avaliados 

ao término de 24 horas foi de 29,4%.   

 A letalidade da PCR para pacientes que sobreviveram as primeiras 

24 horas e avaliados com 30 dias foi de 44,4%.  

 A letalidade da PCR para pacientes que tiveram RCE, ou seja, 

sobreviveram ao intraoperatório, e avaliados após um ano foi de 

71,6%.  

 A letalidade intraoperatória teve como fatores independentes a 

causa da PCR como hipovolemia, hipotensão na admissão do 

centro cirúrgico e a duração da PCR.  

 A letalidade em 24 horas teve como fatores independentes a causa 

da PCR como hipovolemia, o tempo de PCR, o RNI do TP na 

admissão, o sódio sérico antes da PCR e a relação inadequada 

entre o tempo de PCR e o número de doses de adrenalina foram 

fatores independentes para a letalidade 24 horas.  

 A letalidade em 30 dias teve como fatores independentes a 

variação negativa do RNI do TP entre a admissão e o término das 

primeiras 24 horas e a escala de Glasgow após 24 horas da PCR. 

 A letalidade em 1 ano teve como fatores independentes a escala 

de Glasgow ≥ 14 ou 10T, a variação negativa do RNI do TP nas 

primeiras 24 horas e o tempo de PCR foram variáveis 

independentes para. 

Assim, conclui-se que a PCR intraoperatória apresenta grande letalidade, 

sendo que a conjunção de fatores laboratoriais e clínicos estão diretamente 

relacionados ao prognóstico do paciente. 
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O presente estudo permitiu uma publicação na Revista Brasileira de 

Anestesiologia, intitulado "Perioperative cardiac arrest: an evolutionary analysis 

of the intra-operative cardiac arrest incidence in tertiary centers in Brazil”, o qual 

fez uma análise retrospectiva dos estudos brasileiros sobre parada cardíaca 

perioperatória (101). Além deste estudo, no transcorrer deste período, 

participamos de outra publicação também relacionada à PCR, em um estudo em 

animais que avaliou a proteção miocárdica induzida pelo fentanil em suínos 

submetidos a doses de adrenalina comumente utilizadas durante a RCP (95). 

Essas duas publicações permitiram a criação de um modelo experimental 

de PCR, desenvolvido para animais. Este modelo permitirá o estudo dos efeitos 

da PCR sobre os mais diversos órgãos em animais de grande porte. Atualmente, 

temos um protocolo em andamento como objetivo de averiguar os efeitos dos 

anestésicos gerais sobre a lesão miocárdica e cerebral no pós-RCE, com foco 

em mecanismos e vias intracelulares relacionadas à isquemia-reperfusão. 

Entretanto, devido ao alto custo dos animais e, em algumas situações não 

ser necessária retirada de grande volume de sangue, esse modelo está sendo 

utilizado com êxito para roedores (ratos). Com isso, está em fase inicial um 

estudo sobre o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina no 

período pós-RCE com animadores resultados iniciais.  
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Anexo I – Pareceres da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) e inclusão do pesquisador no estudo  
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Anexo II - Escala de Coma de Glasgow 

 

 1 2 3 4 5 6 

Ocular Não abre 

os olhos 

Abre os olhos em 

resposta à 

estímulos 

dolorosos 

Abre os olhos 

ao chamado 

Abre os olhos 

espontâneamente 

N/A N/A 

Verbal Não emite 

sons 

Emite sons 

incompreensíveis 

Pronuncia 

palavras 

desconexas 

Confuso ou 

desorientado 

Orientado, 

conversa 

normalmente 

N/A 

Motor Não se 

movimenta 

Extensão à 

estímulos 

dolorosos 

(descerebração) 

Flexão 

anormal a 

estímulos 

dolorosos 

(decorticação) 

Flexão 

inespecífica / 

reflexo retirada à 

estímulos 

dolorosos 

Localiza 

estímulos 

dolorosos 

Obedece 

aos 

comandos 

 

O valor é obtido pela soma dos pontos. Acrescido a letra T, quando intubado, 

afim de compensar a perda da resposta verbal. 
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Apêndice I – Material de Divulgação do Estudo 

 

Prezados Colegas: 

Solicitamos a colaboração de todos para a continuidade do 

projeto de pesquisa “Avaliação dos casos de parada cardíaca 

perioperatória no Hospital das Clínicas” (CAPPESQ 0822/06). 

 

Este projeto de pesquisa foi iniciado em 2007 e, além de dois 

artigos já publicados e dois em fase de publicação, colaborou para 

a otimização dos processos assistenciais e diminuição do número 

de paradas cardíacas intraoperatórias no ICHC. 

 

Assim, em caso de Parada Cardíaca no Intraoperatório, por favor, 

entrar em contato com:  

Matheus F. Vane 

Telefone: 11 – 97171-6047 

E-mail: matheus.vane@hc.fm.usp.br 

ou 

Sérgio M. Pereira 

Telefone:11-97487-3880 

E-mail: pereira.sm@gmail.com 

Grato pela colaboração, 

Matheus F. Vane 
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