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RESUMO 

  

Katayama HT. Avaliação da Injúria Renal Aguda em pacientes cirúrgicos de 

alto risco [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2020. 

 

Justificativa e objetivos: Pacientes que evoluem com lesão renal aguda no 

pós-operatório apresentam pior prognóstico, principalmente quando 

submetidos a cirurgias de alto risco. No Brasil os dados são escassos quanto 

a este problema. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a incidência, 

desfecho de pacientes com injúria renal aguda adquirida após cirurgias não-

cardíacas e possíveis fatores de risco para esta complicação. 

Métodos: Estudo multicêntrico de coorte, prospectivo. Todos os pacientes 

internados consecutivamente nas UTIs após cirurgias não cardíacas nos 

meses de maio a novembro de 2017 foram analisados quanto ao 

desenvolvimento ou não de injúria renal aguda, definida por aumento de 

creatinina basal em 30%, ou débito urinário < 0,5 ml/kg/h, ou SOFA renal 

maior que 2, ou necessidade de terapia renal substitutiva em pacientes sem 

diagnóstico prévio de insuficiência renal crônica. Em cada centro, todos os 

pacientes cirúrgicos não cardíacos admitidos na UTI foram avaliados no 

período pós-operatório durante internação na UTI ou em até sete dias, o que 

ocorresse primeiro. Em adição, tipos de cirurgia e informações sobre o 

período perioperatório foram verificados. Além disso, houve reavaliação no 

28° dia para determinação de sobreviventes e tempos de internação na UTI e 

hospitalar. Desta forma, os pacientes com injúria renal aguda foram 

comparados aos que não apresentaram este problema no pós-operatório. 

Resultados: Participaram 29 UTIs que forneceram dados de 904 pacientes 

cirúrgicos de alto risco, que foram incluídos no estudo. A ocorrência de injúria 

renal aguda no pós-operatório foi 15,8% e a mortalidade desses pacientes em 

28 dias foi 27,6%, o que representou 5,2% da mortalidade geral da população 

estudada.  A injúria renal aguda foi fortemente associada a mortalidade em 28 

dias (OR= 2,91; IC 95% 1,51-5,62; p= 0,001) e a avaliação de sobrevida na 

UTI, hospitalar e 28 dias de pós-operatório identificou diferenças significativa 

entre pacientes com e sem injúria renal aguda pós-operatória (Log Rank test; 

p< 0,0001). Os fatores independentes para risco ou não de injúria renal aguda 

foram anemia pré-operatória (OR=7,01; IC95% 1,69- 29,07), cirurgias eletivas 

(OR=0,45; IC95% 0,21- 0,97), SAPS 3 (OR=1,04; IC95% 1,02- 1,06), uso de 

vasopressor no pós-operatório (OR=2,47; IC95% 1,34- 4,55), infecção no pós-

operatório (OR=8,82; IC95% 2,43- 32,05) e necessidade de reoperações 

(OR=7,15; IC95% 2,58- 19,79). Adicionalmente, quando avaliados os ajustes 

de fluidos durante o perioperatório, pacientes com maiores valores de balanço 

hídrico apresentaram risco aumentado para desenvolver injúria renal aguda 



 

 

(OR= 1,001; IC95% 1,000-1,002). A partir do segundo dia após a cirurgia é 

notado que quanto maior o balanço hídrico mais chances de desenvolver 

injúria renal aguda.  

Conclusões: A injúria renal aguda é uma das maiores complicações em 

pacientes cirúrgicos de alto risco e está associada a risco de morte. Pacientes 

com anemia prévia a cirurgia, submetidos a cirurgias eletivas, com maior 

SAPS 3, necessidade de vasopressor no pós-operatório e aqueles que 

apresentam infecção pós-operatória ou necessidade de reoperação são mais 

propensos a desenvolverem injúria renal aguda, assim como aqueles com 

mais elevados balanços hídricos no perioperatório. 

 

Descritores: 1. Insuficiência Renal; 2. Cuidados Críticos; 3. Assistência 

Perioperatória; 4. Cirurgia; 5. Fatores de Risco; 6. Prognóstico; 7. Mortalidade; 

8. Estudo multicêntrico. 

  



 

 

SUMMARY 

 

Katayama HT. Evaluation of Acute Kidney Injury in high risk surgical patient 

[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2020. 

 

Background: Patients who develop Acute Kidney Injury (AKI) during the post-

operative period have worse outcomes, especially when undergoing high-risk 

surgery. In Brazil, there is a few data available about this condition. Therefore, 

the objective of this study was to determine the incidence of Acute Kidney 

Injury, its influence on the outcomes of patients who develop it after non-

cardiac surgery, and to identify possible risk factors.  

Methods: A multicentric prospective cohort study was conducted, as part of a 

larger project aimed at several Intensive Care Units (ICU) all around Brazil. 

Patients admitted to ICU in the months of May to November of 2017 were 

evaluated according to the development of AKI, defined as: an increase in 

baseline serum creatinine higher than 30%, or less than 0.5 ml/Kg/h as urinary 

output, or renal SOFA score greater than 2, or the necessity of substitutive 

renal therapy. In each unit, every patient admitted after non-cardiac surgery 

were included and followed until ICU discharge or for the seven first days of 

ICU stay. In addition, data on type of surgery and intraoperative management 

were also collected. Patients were re-evaluated on the 28th day after ICU 

admission, and data on 28-day survival and length of ICU stay were collected 

at that moment. The outcomes of patients who developed AKI were then 

compared to those of patients who did not develop it. 

Results: 29 ICUS in all five administrative regions of Brazil participated in the 

study, collecting data of 904 patients admitted for the immediate post-operative 

period. The incidence of AKI was 15,8%, and for these patients, the mortality 

rate was 27,6%. AKI was strongly associated with 28-day mortality (OR=2.91, 

CI95% 1.51 – 5.62, p=0.001), and the evaluation of ICU, hospital and 28-day 

survival found significative differences between the two groups. (Log rank test; 

p<0.001). The independent risk factors for the development of AKI were 

preoperative anemia (OR=7.1, CI95% 1.69 - 29.07), elective surgery 

(OR=0.45, CI95% 0.21 - 0.97), SAPS 3 (OR=1.04, CI95% 1.02 - 1.06), the use 

of vasopressors after surgery (OR=2.47, CI95% 1.34 - 4.55), post-operative 

infection (OR=8.82, CI95% 2.43 – 32.05) and the need of reoperation 

(OR=7.15, CI95% 2.58 – 19.79). Furthermore, the analysis of perioperative 

fluid management demonstrated that higher values of fluid balance were 

associated with higher risk of AKI development (OR=1.001, CI95% 1.000 – 

1.002). From the second day onwards, the higher the balance, the higher the 

chances of developing AKI.    



 

 

Conclusions: AKI is one of the most relevant complications in high-risk 

surgical patients and is associated with higher mortality rates. Patients with 

anemia, high SAPS 3 scores, post-operative infection, necessity of 

vasopressors after surgery, or reoperation are at a higher risk of developing 

AKI, as well as those with higher perioperative fluid balances.  

Descriptors: 1. Kidney Failure; 2. Critical Care; 3. Perioperative Care; 4. 

Surgery; 5. Risk Factors; 6. Prognosis; 7. Mortality; 8. Multicenter Study 
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1. Introdução 

 

A Injúria Renal Aguda (IRA) é caracterizada por uma queda rápida e 

significativa da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), geralmente de origem 

multifatorial (1). Um dos grandes problemas para a realização de estudos 

sobre esse tema encontra-se na dificuldade de diagnosticar a doença (2-4). 

Estudos que avaliaram a IRA perioperatória foram realizados em sua maioria 

após cirurgias cardíacas e vasculares (5), havendo ainda enormes 

deficiências na literatura em relação ao desenvolvimento de IRA em pacientes 

submetidos a cirurgias não cardíacas uma vez que a maioria dos estudos 

recentes são decorrentes de análises retrospectivas (3, 5-8). 

A IRA é uma complicação comum em pacientes hospitalizados, contribui 

para o aumento da mortalidade e aumento do tempo de permanência no 

hospital (9, 10). Essa condição é mais prevalente em pacientes que se 

encontram na unidade de terapia intensiva (UTI), com incidência de cerca de 

20 a 60% dos casos, quando comparada a outras áreas, que cursam em 1 a 

7% dos pacientes (1, 3, 11, 12). O desenvolvimento de IRA é comumente 

associado a sepse, baixo débito cardíaco e pós-operatório de grandes cirurgias 

(13). A cada três casos de IRA, um ocorre no período perioperatório (14), o que 

contribui com cerca de 18 a 47% dos casos de IRA adquirida em hospital (12).  

A incidência de IRA em pacientes cirúrgicos é variável de acordo com 

o tipo e gravidade da cirurgia com relatos de 19% após cirurgias cardíacas e 

em torno de 12–13% após cirurgias gerais e torácicas (5). Em um grande 

estudo epidemiológico em pacientes submetidos a cirurgias de grande porte 

não cardíacas em UTIs no Brasil, 30% dos pacientes tiveram complicações 

no pós-operatório, e a injúria renal aguda foi a segunda maior ocorrência de 

complicações no pós-operatório (15). Complicações pós-operatórias são 

comuns após cirurgias de grande porte em pacientes de alto risco (15).  

Portanto, nossa hipótese é que a injúria renal aguda no período 

perioperatório é frequente e associa-se a pior prognóstico. Assim avaliar a 

incidência e as características dos pacientes com função renal previamente 

normal submetidos a cirurgias de grande porte não cardíacas que 

desenvolvem IRA pós-operatória, além de verificar se os ajustes volêmicos 

perioperatório têm correlação com IRA é relevante para podermos 

adequadamente melhorar os manejos terapêuticos para essa subpopulação.  
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2. Objetivos 

 

Primário: Avaliar o impacto nos desfechos e principais fatores de risco 

para desenvolver Injúria Renal Aguda em pacientes com função renal 

previamente normal submetidos a cirurgia não cardíaca que desenvolveram 

injúria renal aguda após admissão em unidade de terapia intensiva. 

 

Secundário: Avaliar a associação entre injúria renal aguda e ajustes 

hídricos no perioperatório. 
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3. Revisão da Literatura 

 

 

 

3.1. Definição 

 

A Injúria Renal Aguda é definida como uma queda repentina da função 

renal que engloba dano estrutural e perda de função, em geral de causa 

multifatorial (16). Em relação às suas causas, é geralmente dividida em três 

categorias: pré-renal, pós-renal e renal intrínseca. Apenas esta última se 

refere a lesões ou doenças afetando os rins (17).  

Atualmente, há uma padronização de valores de exames clínicos e 

laboratoriais para o diagnóstico e o estadiamento da Injúria Renal Aguda, 

sendo os mais amplamente utilizados os seguintes, da iniciativa internacional 

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)  (18): 

 

- Elevação de creatinina sérica em mais de 0,3 mg/dl em 48 horas, ou 

- Elevação de creatinina sérica em mais de 1,5 vezes o valor basal, em 

sete dias, ou 

- Débito urinário menor que 0,5ml/Kg/h por seis horas. 

 

 Para estadiamento, são usados os seguintes critérios: 

 Estágio 1: Elevação da creatinina sérica em 1,5 a 1,9 vezes o valor 

basal, ou elevação dos valores maior que 0,3mg/dl, ou redução do débito 

urinário a valores menores que 0,5 ml/Kg/h por 6 a 12 horas. 

 Estágio 2: Elevação da creatinina sérica em 2 a 2,9 vezes o valor basal, 

ou redução do débito urinário a valores menores que 0,5 ml/Kg/h por período 

maior que 12 horas. 

 Estágio 3: Elevação da creatinina sérica em mais de três vezes o valor 

basal, ou elevação do valor da creatinina sérica acima de 4mg/dl, ou redução 

do débito urinário a valores menores que 0,3 ml/Kg/h por 24 horas, ou anúria 

por mais de 12 horas, ou necessidade de terapia de substituição renal.   
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Esses critérios foram estabelecidos em 2012 (18), em adição a, e 

baseados em outros que existiam previamente, como RIFLE (19) e AKIN (20). 

 

 

3.2. Epidemiologia da insuficiência renal 

 

Em contextos comunitários, aproximadamente 65 a 75% dos casos de 

Injúria Renal Aguda tiveram causas pré-renais ou renal intrínseca, 

representada principalmente pela necrose tubular aguda (NTA). Estudo 

espanhol em 13 hospitais terciários encontrou como etiologia principal a NTA, 

sendo responsável por 45% dos casos, seguida por pré-renal com 21%, 

agudização de doença renal crônica com 12% e causas obstrutivas com 10% 

dos casos (21).  

Em pacientes internados, a incidência chega a 20%, sendo ainda mais 

alta em pacientes encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva, podendo 

atingir 60% (11, 22-25).  Em pacientes críticos, 10 a 15% recebem terapia de 

substituição renal (25, 26), e dos pacientes em UTI, cirurgia de grande porte 

é a segunda maior causa de IRA (27). 

  

 

3.3.  Fluidos intravenosos e Injúria Renal Aguda 

  

Grandes estudos prévios encontraram correlação entre o 

desenvolvimento de Injúria Renal Aguda e o tipo de fluido intravenoso utilizado 

para reposição ou ressuscitação volêmica. Tanto estudos retrospectivos (28-

30), quanto metanálises (31, 32) demonstram melhores resultados em relação 

a tempo de internação e mortalidade com o uso de soluções balanceadas. 

Ensaio clínico com  15.802 pacientes adultos comparando reposição volêmica 

com solução salina em um grupo e soluções balanceadas em outro evidenciou 

resultados semelhantes, com melhores desfechos no grupo que recebeu 

solução balanceada (33). Além disso, o uso de solução salina isotônica se 

correlaciona com o desenvolvimento de acidose hiperclorêmica e maior 

incidência de desfechos desfavoráveis, inclusive IRA (34-37).  
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Em relação aos coloides, o uso de albumina não demonstrou diferença 

nos desfechos clínicos na comparação com solução salina isotônica (38), e é 

bem indicado em choque séptico ou portadores de cirrose hepática (39, 40). 

Quanto aos hidroxietilamidos (HES), alguns estudos demonstram 

correlação da utilização destes fluidos em pacientes sépticos com incidência 

aumentada de IRA, necessidade de terapia renal substitutiva e morte em 90 

dias (41-43). Um grande ensaio clínico randomizado duplo-cego com 775 

pacientes não encontrou diferença em relação a um desfecho composto de 

morte e complicações na comparação entre HES 130/06 e solução salina (44).  

Entretanto, estudo com pacientes queimados, que, em geral, necessitam 

de infusões de grandes quantidades de volume, não encontrou correlação entre 

o uso de HES + solução de Ringer lactato e eventos adversos renais, quando 

comparado ao uso isolado de solução de Ringer lactato (45). Estudo 

retrospectivo com pacientes cirúrgicos também não encontrou correlação entre 

o uso de HES e desfechos desfavoráveis (46). Outro estudo demonstrou ampla 

superioridade da infusão de HES e Albumina nos efeitos hemodinâmicos 

quando comparados à infusão de solução de Ringer Lactato (47).  

 

 

 

3.4. Relevância da injúria Renal Aguda no paciente cirúrgico  

 

Uma queda abrupta da taxa de filtração glomerular pode se apresentar 

de forma repentina no paciente cirúrgico, podendo ter uma ou mais origens 

diferentes, de tratamentos distintos (27), tais como o uso de drogas de várias 

classes, risco de hipovolemia ou compressão do retorno venoso, hipotensão 

e hipotermia (48).  

 

Antes da padronização dos critérios de diagnóstico de IRA, a estimativa 

de sua incidência em pacientes cirúrgicos variava entre 1 e 31%, variação 

explicada pela ausência de definições baseadas em consensos (49). A 

criação de consensos como RIFLE (19), AKIN (20), e por último, KDIGO (18), 

redefiniu a epidemiologia da IRA (49). 
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Mesmo assim, grandes diferenças existem entre estudos realizados 

após esta padronização, variando os resultados sobre a incidência de IRA em 

pacientes cirúrgicos de 6,1 a 47% (50-54).  

No entanto, os resultados são consistentes no que tange às 

consequências do desenvolvimento de IRA no período pós-operatório. Estudo 

de coorte que utilizou os critérios KDIGO (18), incluiu 1.869 pacientes obteve 

incidência de IRA de 6,8%, e, na comparação com pacientes que não 

apresentaram complicações renais, razão de risco de morte em 365 dias de 

2,96 (IC95% 1,86 – 4,71) (55).  Coorte retrospectiva, utilizando os mesmos 

critérios, analisou dados de 39.369 pacientes cirúrgicos, e obteve incidência 

de 6% nos pacientes que dispunham de exame de creatinina basal. Na 

comparação dos grupos entre pacientes que desenvolveram IRA e o que não 

a desenvolveram, a razão de risco de morte durante a internação foi de 4,8 

(IC95% 4,1 – 5,7), e tempo de internação 5 dias maior para o grupo que 

desenvolveu IRA (56).  

Existe também o custo econômico da IRA. Estudo americano avaliou 

1.267.383 pacientes submetidos a cirurgia cardíaca de troca valvar ou 

revascularização do miocárdio. Neste estudo, encontraram uma incidência de 

IRA de 8%. Em comparação aos que não a desenvolveram, pacientes com 

IRA tiveram duração de internação duas vezes mais longa. Considerando 

além da ocupação do leito, exames e procedimentos, os custos hospitalares 

foram US$ 36.453 mais caros que os de pacientes sem IRA, o que somaria, 

em um ano, US$ 962.796.636 (10). 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Aspectos Éticos 

 

Este é um sub estudo de um estudo aprovado pela Comissão de Ética em 

pesquisa do centro coordenador, o Hospital Israelita Albert Einstein (CAAE: 

55828016.1.1001.0071), e em todos os centros participantes. No Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi 

aprovado sob o CAAE: 55828016.1.2007.0068. (Anexo I). Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi obtido de todos os participantes 

ou seus respectivos representantes legais. Dois centros obtiveram dispensa 

do TCLE devido à natureza observacional do estudo.   

 

 

4.2. Local 

 

O recrutamento das UTIs participantes foi realizado em conjunto com a 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIBnet) por meio de convites, 

via website e e-mails, e por cartas destinadas individualmente a cada um dos 

médicos intensivistas coordenadores de equipes de UTIs no Brasil, sendo 

selecionados para atingir representatividade no Brasil. Foi seguido 

proporcionalmente o censo AMIB de 2016: aproximadamente 55% dos 

pacientes provenientes da região Sudeste, 15% da região Sul, 15% da região 

Nordeste e 15% das regiões Centro-Oeste e Norte (15). 

Os hospitais participantes foram 29, totalizando 30 UTIs, coordenadas 

diariamente por médicos e enfermeiros. Nesses hospitais, o organograma 

funcional de todas as UTIs é semelhante (tabela 1).  

Antes do início do estudo, um questionário sobre as características 

estruturais e operacionais dos hospitais envolvidos foi encaminhado para os 

centros que aceitaram participar. As unidades de terapia intensiva convidadas 

deveriam ser localizadas em hospitais terciários com, no mínimo, cem leitos, 

dos quais pelo menos 10 dez leitos de UTIs e 50% dos atendimentos no mês 
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de pacientes cirúrgicos. Considerando que quanto maior o número de 

atendimentos, melhor é o desempenho esperado (57), essa seleção 

contemplou hospitais de grande porte, com capacidade e experiência no 

atendimento a pacientes cirúrgicos que necessitassem de cuidados intensivos 

no pós-operatório. 

 

4.3. Desenho do Estudo 

 

Estudo de coorte prospectivo em pacientes cirúrgicos de alto risco que 

no pós-operatório foram encaminhados para unidade de terapia intensiva. 

Este estudo é uma sub análise de estudo multicêntrico recentemente 

publicado (15). 

 

4.4. População 

 

Participaram deste estudo indivíduos no pós-operatório de cirurgias de 

alto risco, todos admitidos na UTI, de 1º de maio a 1º de novembro de 2017, 

com seguimento de 28 dias. Conforme avaliação da injúria renal, os pacientes 

foram inicialmente divididos em dois grupos, injúria renal aguda ou não.  

Considerando dados da literatura, assumimos taxa de complicações 

renais de 15% em pacientes cirúrgicos de alto risco (51, 58-62). Portanto, 

estimamos que, no mínimo, mil pacientes seriam necessários para a 

realização do estudo, permitindo assim a inclusão de quinze variáveis 

explicativas em um modelo robusto de regressão logística. 

 

4.5. Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 18 anos 

submetidos a cirurgias não cardíacas com necessidade de pós-operatório na 

UTI. Como os critérios para determinar cuidados intensivos no pós-operatório 

não foram padronizados entre os centros, todos os pacientes com esta 

indicação foram considerados como sendo de alto risco. Participaram do 
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estudo aqueles que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

no pré-operatório, caso o paciente apresentasse alguma impossibilidade um 

representante legal foi solicitado para essa ação  

 

 

4.6. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos:  

a) Pacientes que permaneceram tempo inferior a 12 horas na unidade 

de terapia intensiva 

b) Pacientes com baixa expectativa de vida (câncer sem perspectiva 

de tratamento) 

c) Pacientes em cuidados paliativos 

d) Pacientes com insuficiência hepática grave (Child C) 

e) Gestantes 

f) Pacientes readmitidos à UTI na mesma internação hospitalar 

 

 A decisão da exclusão de pacientes com tempo de internação em UTI 

menor que 12 horas se deu pela impossibilidade de acompanhamento de 

todos os critérios diagnósticos utilizados para determinação de IRA (18).   

 Pacientes em cuidados paliativos ou com câncer terminal poderiam 

influenciar os resultados por apresentarem pouca ou nenhuma perspectiva de 

cura. Pacientes com insuficiência hepática grave foram excluídos porque a 

Injúria Renal Aguda é frequente nessa subpopulação devido à própria 

progressão natural da doença (63, 64).  

 Gestantes foram excluídas devido às alterações fisiológicas da função 

renal que ocorrem durante a gestação, tais como aumento da taxa de filtração 

glomerular e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (65).  

 Pacientes readmitidos em UTI após alta para enfermaria ou 

apartamento, na mesma internação hospitalar, foram excluídos do estudo nas 

readmissões, sendo considerados apenas uma vez.  
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4.7. Formação dos grupos 

 

Os dados foram coletados na admissão da UTI. A Injúria Renal Aguda 

foi identificada pela presença de pelo menos um dos seguintes parâmetros 

(18): 

 

- Elevação de creatinina sérica em mais de 0,3 mg/dl em 48 horas, ou 

- Elevação de creatinina sérica em mais de 1,5 vezes o valor basal, em 

sete dias, ou 

- Débito urinário menor que 0,5ml/Kg/h por seis horas. 

- Necessidade de terapia renal substitutiva durante internação em UTI 

em pacientes sem histórico de insuficiência renal crônica. 

 

Em adição a estes parâmetros, utilizamos também como critério de 

identificação de IRA uma pontuação do SOFA renal maior que dois pontos, 

na expectativa de aumentar a sensibilidade do diagnóstico, pois o escore é 

calculado diariamente, em todas as UTIs. 

 

O intuito da formação desses grupos consistiu em comparar as 

características clínicas e laboratoriais desses pacientes e determinar fatores 

de risco para injúria renal aguda e evolução dos grupos. 

 

Como padronização da coleta de dados e na tentativa de comparar os 

grupos, foram avaliados: idade; tipo de cirurgia; classificação de estado físico 

da American Society of Anesthesiologists (ASA)(66); escore Simplified Acute 

Physiology Score 3 (SAPS 3) (67, 68); comorbidades prévias, presença de 

infecção, sepse ou choque séptico durante a internação na UTI, creatinina 

sérica (mg/dl) na admissão e durante a internação na UTI; balanço hídrico 

diário; pressão arterial média na admissão à UTI; uso de ventilação mecânica; 

uso de drogas vasoativas (μg/kg/min); tempo de internação e complicações. 

O dia 1 foi considerado o dia da admissão em UTI, até as 23:59h.  
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4.8. Avaliação  

 

Todas as avaliações relacionadas às complicações dos pacientes 

foram realizadas durante a internação na UTI.  

 

4.8.1. Avaliação Clínica 

 

Todos os pacientes foram avaliados do ponto de vista demográfico, 

epidemiológico, clínico e laboratorial.  A infecção foi classificada de acordo 

com a localização do foco infeccioso, agente etiológico e gravidade. A 

caracterização do foco e agentes infecciosos baseou-se nos critérios do 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) (69).  

Os piores valores das variáveis fisiológicas e laboratoriais foram 

registrados nas últimas 2 horas de evolução para cálculo dos escores de 

gravidade (SAPS 3) e variáveis de disfunção foram utilizadas para a medida 

do Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) (70). 

 

4.8.2. Avaliação Laboratorial 

 

As amostras de sangue destinadas à realização de dosagem de 

bioquímica e gasometrias arteriais foram padronizadas entre os centros para 

a mesma coleta e análise laboratorial. 

 

 

4.9. Seguimento 

 

 Após inclusão no estudo, foram coletados dados demográficos, e de 

história mórbida pregressa, os escores ASA e SAPS 3 e a saturação periférica 

de oxigênio pré-operatória. 

 Sobre a cirurgia, foram coletados os dados sobre o tipo (eletiva, 

urgência, emergência), o local da incisão cirúrgica, o diagnóstico do paciente 

e as especialidades cirúrgicas envolvidas. 
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 Em relação ao ato anestésico-cirúrgico, foram coletados dados 

referentes ao tempo de duração da anestesia e da cirurgia, ao tipo de 

anestesia realizada, ao uso de hemoderivados, à hidratação e balanço hídrico, 

temperatura, ventilação mecânica, se aplicável, e complicações intraoperatórias.  

 Na admissão à UTI, foram coletados dados referentes aos exames 

laboratoriais admissionais (dosagens de hemoglobina, hematócrito, potássio, 

lactato), bem como os sinais vitais no momento da admissão (frequência 

cardíaca, pressão arterial, pressão venosa central, temperatura, uso de 

drogas vasoativas, e presença presumida ou confirmada de infecção). 

Também foram coletados os seguintes dados: relação PaO2/FiO2, 

necessidade de suporte ventilatório invasivo, pontuação na escala de coma 

de Glasgow, contagem de plaquetas, bilirrubinas e creatinina, além de dados 

referentes ao uso de drogas vasoativas e débito urinário.  

 Subsequentemente, a cada dia de internação até a alta, óbito, ou sete 

dias de internação em UTI, o que adviesse primeiro, foram coletados dados 

sobre hemotransfusão, fluidos infundidos e balanço hídrico, diurese e uso de 

diurético, além de dados sobre sedação e ventilação invasiva ou não invasiva, 

uso de drogas vasoativas e suas doses mais altas e mais baixas durante o 

dia. Em adição, coletaram-se também a relação PaO2/FiO2, necessidade de 

suporte ventilatório invasivo, pontuação na escala de coma de Glasgow, 

contagem de plaquetas, bilirrubinas e creatinina. Também foram coletados 

diariamente os dados referentes aos critérios de falência orgânica descritos 

mais abaixo.  

 Após a alta, óbito ou sete dias de internação em UTI, dados sobre o 

destino do paciente ou as causas do óbito foram coletados. Durante 

seguimento de 28 dias, foi determinado a data da alta hospitalar, e a 

sobrevivência em 28 dias dos pacientes incluídos no estudo. Os formulários 

de coletas de dados podem ser vistos no anexo I.  

O balanço hídrico foi calculado pela diferença entre os fluidos 

infundidos (cristaloides, coloides, fluidos para diluição de fármacos, 

hemoderivados e água por meio de sonda nasogástrica) e líquidos eliminados 

(diurese, sangramentos, diálise e débitos em drenos).  
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As outras disfunções orgânicas no pós-operatório foram definidas das 

seguintes formas: 

Cardiovascular: Necessidade de vasopressor por mais de 01 hora a 

despeito de ressuscitação volêmica (conforme protocolos - desafio de volume 

de 250 ml de cristaloide em 30 minutos para atingir pressão arterial média > 

60 mmHg guiado por pressão venosa central até 08 mmHg ou variação de 

pressão de pulso < 13%. No caso de essas monitorizações não terem sido 

empregadas, o desafio de fluido foi realizado até 1000 ml de cristaloide, se 

ainda não fosse possível atingir pressão arterial média > 60 mmHg o 

vasopressor foi instalado). 

Respiratória: Na presença de uma relação pressão parcial de oxigênio 

arterial e fração de oxigênio inspirado (PaO2/FiO2) menor que 200 em 

pacientes sem doença pulmonar prévia; necessidade de reintubação; falha no 

desmame de ventilação mecânica durante o pós-operatório. (Falência mais 

de uma vez após aplicado teste de respiração espontânea em ventilação 

mecânica conforme protocolo: pacientes alertas, estáveis 

hemodinamicamente, com pressão de suporte ventilatório de 07 cmH2O e 

pressão expiratória final de 5 cmH2O por 30 minutos deveriam manter volume 

corrente de pelo menos de 6 a 8 ml/kg de peso ideal e frequência respiratória 

menor que 25 incursões por minuto). 

Neurológica: Flutuações agudas do escore Richmond Agitation-

Sedation Scale (RASS)(71); ou agitação neuropsicomotora (RASS maior ou 

igual a +2). 

Gastrointestinal:  Presença de distensão abdominal aguda, náuseas ou 

vômitos incontroláveis, ou presença de fístulas de moderado a alto débito.  

Coagulação- queda de plaquetas de até 30% em relação ao valor 

basal, ou valores abaixo de 100.000/μl, ou presença de sangramento agudo 

acima de 100ml/h, com queda de três pontos no valor do hematócrito.  

O desfecho primário foi óbito em 28 dias de pós-operatório, avaliado 

presencialmente ou por contato telefônico. O seguimento de 28 dias foi 
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escolhido visando padronizar o tempo de acompanhamento relacionado 

especificamente à cirurgia.  

Como desfechos secundários, avaliamos tempo de permanência na 

UTI e no hospital, mortalidade na UTI e hospitalar. Além disso, em todos os 

pacientes foi mensurado o SOFA até 07 dias ou alta da UTI, o que ocorresse 

primeiro, para caracterizar disfunção. 

Para minimizar os erros de definição das disfunções um grupo de 

médicos e enfermeiros especialmente treinados avaliaram os pacientes antes 

e depois das cirurgias. 

  

4.10. Armazenamento dos dados 

 

Os softwares Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc.®; 

Chicago, IL, USA), versão 26.0, (SPSS Inc.®; Chicago, IL, USA) e R v.3.4.1 

(R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) foram utilizados para 

realização das análises. 

 

4.11. Análises dos resultados 

 

Inicialmente foram descritas as características demográficas, clínicas e 

fisiológicas dos pacientes incluídos no estudo. Para a descrição das variáveis 

categóricas foram calculadas as frequências e porcentagens. As variáveis 

quantitativas foram descritas com o uso de medidas de tendência central e de 

dispersão. 

Os pacientes com IRA foram comparados aos pacientes sem injúria 

renal. Também foram verificadas as características de cada grupo. A escolha 

do método estatístico a ser empregado na avaliação de cada variável foi 

baseada no seu padrão de distribuição. As variáveis contínuas com 

distribuição assimétrica foram avaliadas pelos testes de Mann-Whitney e 

Wilcoxon na comparação de duas variáveis e Kruskal- Wallis comparando 

mais que duas variáveis; as que apresentaram distribuição normal, foram 

avaliadas pelo teste Anova. Para variáveis categóricas foram utilizados testes 
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de Qui-quadrado. Todos os testes estatísticos foram bicaudais, com nível de 

significância menor que 0,05.  

Inicialmente utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar o 

padrão de distribuição das variáveis numéricas contínuas. 

Variáveis quantitativas com múltiplas mensurações foram comparadas 

com análise de modelo linear geral (GLM) e a consistência do modelo foi 

testada pelo teste de esfericidade de Mauchly, sendo que uma correção de 

Bonferroni foi realizada post hoc nessas análises. 

As associações entre variáveis explicativas e resposta foram avaliadas 

utilizando-se modelos fixos de regressão logística. Variáveis estatisticamente 

significantes nas análises univariadas (p < 0,05) foram selecionadas para os 

modelos de regressão logística múltipla. Colinearidade foi avaliada 

primeiramente examinando a matriz de dispersão e o coeficiente de 

correlação de Pearson para variáveis contínuas, ou a tabulação cruzada para 

variáveis categóricas. Avaliamos ainda a colinearidade com a análise do fator 

de inflação da variância (VIF). Variáveis com colinearidade substancial, VIF 

(fator de inflação da variância ≥ 10) foram excluídas do modelo final. Os 

resultados das análises de regressões logísticas foram expressos em razões 

de chance (OR) e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

Curvas de sobrevida foram realizadas para análise temporal dos 

pacientes que desenvolveram ou não injúria renal aguda em relação ao 

período de internação na UTI, hospitalar e 28 dias de pós-operatório. 
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5. RESULTADOS 

 
 

Foram selecionadas para participação no estudo cinquenta e cinco 

UTIs de 55 hospitais. Destas, 5 UTIs (9,1%) não atendiam pacientes cirúrgicos 

em número suficiente, 12 (21,8%) não atingiram elegibilidade requerida para 

participação por diferentes motivos, e 9 (16,4%) retornaram questionários 

incompletos a respeito de dados do estudo. No total, 29 hospitais participaram 

do estudo. (Figura 1)  

Figura 1 – Fluxograma dos participantes do estudo 
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A região Sudeste respondeu por 48,3% dos centros incluídos (14/29), 

seguida pela região Sul, com 27,6% (8/29). 13,7% das UTIs participantes 

eram da região Nordeste (4/29), e 10,3% das regiões Centro-Oeste e Norte 

em conjunto (3/29). As principais características das UTIs participantes podem 

ser vistas na Tabela 1, abaixo. 

 

Durante o período do estudo, 25.500 pacientes foram a cirurgias não-

cardíacas nos hospitais participantes do estudo. Destes, 904 (3,5% IC95% 

3,3% - 3,8%), foram admitidos nas UTIs e incluídos no estudo. A mediana da 

idade dos pacientes foi de 62 anos (IQR 50 – 72 anos) e 53,8% dos incluídos 

eram do sexo masculino. A mediana da pontuação do escore do SAPS 3 foi 

42 pontos (IQR 32 – 53). UTIs de hospitais públicos responderam por 51,7% 

dos pacientes incluídos no estudo. Cerca de 80,4% dos pacientes possuíam 

ao menos uma comorbidade.  
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A mortalidade em 28 dias do pós-operatório em toda a coorte foi de 

9,6%. A incidência total de complicações pós-operatórias foi de 29,9%. 

Complicações cardiovasculares foram as mais frequentes (16,9%), seguidas 

pelas renais (15,8%), respiratórias (8,2%) e neurológicas (7,7%) (Figura 2) 
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A mediana do tempo de internação em UTI foi dois dias (IQR 1 – 4 

dias), e a mediana do tempo de internação hospitalar foi 9,5 dias (IQR 5,4 – 

18,6 dias).  

Quanto ao desenvolvimento de Injúria Renal Aguda, observou-se 

correlação com as seguintes características dos pacientes: valores SAPS 3 

mais elevados, escore de estado físico ASA igual a dois, diabetes mellitus, e 

valores de hemoglobina pré-operatórios menores que 10 g/dl. (Tabela 2).  
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Considerando o período intraoperatório, as variáveis que se 

associaram significativamente com o desenvolvimento de IRA foram tipo de 

cirurgia, hipotensão arterial, uso de drogas vasoativas, realização de 

transfusão de hemoderivados, além de cirurgias abdominais e oncológicas. 

(Tabela 3)  

 

Tabela 3. Características no intraoperatório dos pacientes que apresentaram ou não Injúria 
Renal Aguda (IRA) de cirurgias não cardíacas. 

Característica Todos os 
Pacientes 
(n = 904) 

Não IRA 
(n = 761) 

IRA 
(n = 143) 

Valor 
de p 

Tempo de cirurgia (min) 282,9±165,0 285,7±164,7 268,5±166,8 0,275 

Tipo de cirurgia    <0,001 

Cirurgia eletiva 613 (69,2) 553 (74,3) 60 (42,3)  

Cirurgia de Urgência 147 (16,6) 112 (15,1) 35 (24,6)  

Cirurgia de emergência 126 (14,2) 79 (10,6) 47 (33,1)  

Tipo de anestesia    0,111 

Anestesia Geral 642 (73,6) 529 (72,4) 113 (80,1)  

Anestesia neuro axial 80 (9,2) 68 (9,3) 12 (8,5)  

Anestesia geral e neuro axial 150 (17,2) 134 (18,3) 16 (11,3)  

Diurese (ml) 816,42± 830,841 836,6±813,7 722,2±905,3 0,221 

Balanço hídrico (mL) 2151,8±1730,4 2113,8±1701,7 2326,6±1853,5 0,208 

Hipotensão sem necessidade de 
vasopressor contínuo 

92 (10,5) 55 (7,5) 37 (26,2) <0,001 

Uso de vasopressores 130 (14,9) 83 (11,3) 47 (33,3) <0,001 

Necessidade de transfusão 
sanguínea 

146 (16,9) 105 (14,5) 41 (29,1) <0,001 

Cirurgias     

Oncológica 250 (27,9) 222 (29,4) 28 (19,7) 0,018 

Neurológicos 186 (20,8) 160 (21,2) 26 (18,3) 0,433 

Cabeça e pescoço 39 (4,4) 36 (4,8) 3 (2,1) 0,154 

Torácica 53 (5,9) 8 (5,6) 45 (6,0) 0,877 

Abdominal 252 (28,1) 193 (25,6) 59 (41,5) <0,001 

Vascular 74 (8,3) 60 (8,0) 14 (9,9) 0,450 

Ortopédicos 143 (16,0) 121 (16,0) 22 (15,5) 0,868 

Urológica 48 (5,4) 40 (5,3) 8 (5,6) 0,873 

Ginecológica 19 (2,1) 18 (2,4) 1 (0,7) 0,202 

Outras cirurgias 56 (6,2) 45 (6,0) 11 (7,1) 0,625 

Urgência: cirurgia deve ser realizada em 24 a 48 h após o diagnóstico do problema; Emergência: 
cirurgia deve ser realizada imediatamente após o diagnóstico do problema; Outras cirurgias: cirurgias 
oftalmológicas, plásticas e transplantes; Valores expressos em média, ± desvio padrão ou número 
(%). 
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Em relação ao período pós-operatório, a Injúria Renal Aguda foi mais 

correlacionada com valores menores de hemoglobina, valores mais elevados 

de lactato arterial, necessidade de ventilação mecânica, uso de 

vasopressores, infecção e indicação de reoperação. Como esperado, os 

pacientes que desenvolveram IRA apresentaram valores mais elevados de 

creatinina, menor volume de diurese, tempo de internação mais prolongado e 

maior taxa de mortalidade. As características estudadas no pós-operatório 

podem ser vistas na Tabela 4.  

Tabela 4. Características no pós-operatório dos pacientes que apresentaram ou não Injúria 
Renal Aguda (IRA) de cirurgias não cardíacas. 

Característica Todos os 
Pacientes 
(n = 904) 

Não IRA 
(n = 761) 

IRA 
(n = 143) 

Valor 
de p 

PAM (mmHg) admissão UTI 90,5± 18,3 91,0±18,1 87,9±18,8 0,070 

Hemoglobina admissão UTI (g/dl) 11,4± 2,2 11,5±2,2 10,8±2,4 0,001 

Hematócrito admissão UTI (%) 33,9± 6,9 34,3±6,6 32,1±8,2 0,001 

Lactato admissão UTI (mmol/L) 2,1± 1,6 2,0±1,5 2,5±1,9 0,002 

Creatinina (mg/dl)     

Dia 1 1,1± 1,3 1,0±1,0 1,7±2,0 <0,001 

Dia 2 1,1± 1,2 0,9±0,9 1,8±2,1 <0,001 

Dia 3 1,1± 1,2 0,9±0,9 1,7±1,7 <0,001 

Diurese (mL)     

Dia 1 1104,9± 1118,5 1152,5±1164,6 853,1±789,6 0,006 

Dia 2 1246,3± 1066,6 1298,4±1105,0 1000,3±821,8 0,002 

Dia 3 1466,9± 1274,2 1444,8±1144,2 1539,7±1634,2 0,468 

VM invasiva na admissão UTI  148 (17,7) 81 (11,7) 67 (46,9) <0,001 

Uso de vasopressores     

Dia 1 157 (18,0) 101 (13,8) 56 (39,4) <0,001 

Dia 2 202 (24,0) 123 (17,6) 79 (55,2) <0,001 

Dia 3 142 (25,4) 77 (17,8) 65 (51,6) <0,001 

Necessidade de hemodiálise 18 (1,9) 0 (0,0) 18 (13,4) <0,001 

Tempo ventilação mecânica (dias) 1,2± 3,7 0,6±2,5 4,4±6,6 <0,001 

Tempo internação na UTI (dias)  3,8± 5,4 3,1±4,4 8,2±7,9 <0,001 

Tempo de internação hospitalar 
(dias) 

14,4± 14,9 13,1±14,2 21,3±17,1 <0,001 

Infecção 16 (1,8) 5 (0,7) 11 (7,7) <0,001 

Reoperações 30 (3,3) 11 (1,4) 19 (13,3) <0,001 

Mortalidade UTI 41 (4,9) 14 (2,0) 27 (20,3) <0,001 

Mortalidade Hospitalar 74 (8,9) 31 (4,5) 43 (31,6) <0,001 

Mortalidade em 28 dias 68 (9,6) 31 (5,4) 37 (27,6) <0,001 

PAM: pressão arterial média; VM: ventilação mecânica; UTI: unidade de terapia intensiva.  Valores 
expressos em média, ± desvio padrão ou número (%). 
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Em relação ao desenvolvimento de Injúria Renal Aguda, quando as 

variáveis estatisticamente significativas na análise univariada foram submetidas 

a regressão logística múltipla, apenas anemia pré-operatória (OR: 7,01; IC95% 

1,69 – 29,07), uso de vasopressores no período pós-operatório (OR: 2,47; IC95% 

1,34 - 4,55), infecção no pós-operatório (OR: 8,82. IC95% 2,43 – 32,05) e 

necessidade de reoperação (OR;7,15; IC95% 2,58 – 19,79) mantiveram-se 

estatisticamente significativas. Cirurgia de caráter eletivo manteve-se fator de 

proteção (OR: 0,45; IC95% 0,21 – 0,97). (Figura 3) 

A Figura 3 ilustra os fatores de risco associados a Injúria Renal Aguda 

após análise multivariada.  
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No modelo de regressão logística, os fatores independentes associados à 

mortalidade em 28 dias foram: idade (OR: 1,034; IC95% 1,013–1,054), o escore 

SAPS 3 (OR: 1,036; IC95% 1,012–1,061), o escore SOFA da admissão na UTI (OR: 

1,159; IC95% 1,053–1,275), cirurgias emergenciais (OR: 2,741; IR95% 1,197–6,273) 

e o desenvolvimento de IRA (OR: 2,911; IC95% 1,507–5,623) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Fatores relacionados a mortalidade após 28 dias da cirurgia (análise 
univariada e multivariada) 
 Univariada  Multivariada  
 OR 95% CI p  OR 95% CI p  

Gênero masculino 1,105 0,658-1,855 0,707    
Etnia caucasiana 0,926 0,115-7,492 0,943    
Idade, (por ano) 1,019 1,003-1,035 0,017 1,034 1,013-1,054 0,001 
IMC, (por Kg/cm-2) 0,971 0,918-1,027 0,301    
SAPS 3 escore, (por unidade) 1,076 1,057-1,096 <0,001 1,036 1,012-1,061 0,003 
SOFA admissão, (por unidade) 1,281 1,198-1,369 <0,001 1,159 1,053-1,275 0,002 
ASA (por unidade) 2,326 1,684-3,213 <0,001 1,280 0,884-1,853 0,192 
Tempo de cirurgia (por minutos) 0,998 0,996-1,000 0,065    
Tipo de cirurgia:        
    Eletiva Referência      
    Urgência  3,577 1,880-6,806 <0,001 1,515 0,677-3,392 0,312 
    Emergência 6,739 3,659-

12,411 
<0,001 2,741 1,197-6,273 0,017 

Cirurgia       
    Cabeça e pescoço 4,247 1,077-

16,754 
0,039 3,039 0,901-

10,248 
0,073 

    Abdominal 3,988 1,613-9,856 0,003 1,376 0,654-2,894 0,401 
    Oncológica 0,39 0,434-1,622 0,602    
    Neurológica 3,754 1,331-

10,593 
0,012 1,340 0,604-2,972 0,472 

    Ortopédica 2,186 0,774-6,75 0,140    
    Vascular 2,124 0,604-7,463 0,240    
    Torácica 1,176 0,195-7,101 0,854    
    Urológica 2,374 0,680-8,293 0,175    
  Ginecológica 1,325 0,151-

11,596 
0,799    

Doenças crônicas       
    Hipertensão arterial 1,083 0,775-1,514 0,639    
    Câncer 1,089 0,597-1,920 0,774    
    Diabetes mellitus 1,199 0,639-2,164 0,557    
    Tabagismo 1,165 0,576-2,221 0,654    
    Insuficiência coronariana 1,010 0,365-2,393 0,983    
    Acidente vascular cerebral 2,689 0,689-9,162 0,123    
    Doença pulmonar obstrutiva 
crônica 

1,325 0,471-3,227 0,560    

    Insuficiência renal crônica 2,039 0,786-5,289 0,143    
    Etilismo 1,361 0,435-3,579 0,558    
    Arritmia 3,007 1,181-7,656 0,021 0,653 0,174-2,453 0,528 
     Anemia prévia a cirurgia (Hb< 
10g/dL) 

1,211 0,246-5,954 0,814    

     Outras comorbidades 1,271 0,738-2,189 0,388    
Tipo de anestesia       
    Anestesia geral Referência      
    Anestesia neuroaxial 0,522 0,183-1,489 0,224    
    Anestesia combinada (geral+ 
neuroaxial) 

0,544 0,252-1,172 0,120    

Injúria renal aguda pós-operatório 6,718 3,978- 
11,343 

<0,001 2,911 1,507-5,623 0,001 
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Na análise de Kaplan-Meier, a probabilidade de sobrevivência dos 

pacientes que apresentaram IRA foi menor que a daqueles que não a 

desenvolveram em todos os períodos estudados. (Figura 4) 

 

 

 

Figura 4 – Curvas de Kaplan-Meier comparando sobrevidas de pacientes com e sem Injúria 

Renal Aguda. 
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Especificamente relacionado ao ajuste hídrico diário durante o período 

perioperatório, houve correlação na análise univariada entre o 

desenvolvimento de IRA e o volume total infundido, o balanço hídrico e o uso 

de solução salina a 0,9% em volumes elevados. Entretanto, quando ajustadas 

essas variáveis para os fatores de risco para o desenvolvimento de IRA 

encontrados (SAPS 3, anemia pré-operatória, cirurgia eletiva, uso de 

vasopressores no pós-operatório, infecção pós-operatória e reoperação), 

apenas o balanço hídrico elevado foi fortemente correlacionado com Injúria 

Renal Aguda. (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6. Comparação dos pacientes que apresentaram ou não Injúria Renal Aguda (IRA) 
com fluidos recebidos durante o perioperatório, análise univariada e multivariada (ajustado 
para SAPS 3, anemia pré-operatória, cirurgia eletiva, vasopressor no pós-operatório, infecção 
pós-operatória e reoperação) 
 

Univariada Multivariada 

 
Variável (mediana 
diária) 

Todos Pacientes Não IRA IRA Valor 
de p 

OR (IC 95%) 

Volume total (mL) 1900 (1253-2502) 1820 (1250-2500) 2000 (1500-2927) 0,007 1,000 (0,998-1,001) 

Balanço hídrico 

(mL) 

800 (183-1500) 786 (126-1459) 840 (300-1506) 0,04 1,001(1,001-1,002) 

Solução salina 

0,9% (mL) 

1044 (720-2000) 1000 (642-1750) 1500 (1000-2527) <0,001 0,999 (0,999-1,001) 

Ringer Lactato 

(mL) 

1500 (1000-2500) 1500 (1000-2500) 1500(1000-2500) 0,337 1,000 (0,999-1,001) 

Plasmalyte (mL) 1500 (1000-2164) 1500 (1000-2500) 1150 (500-2000) 0,121 0,999 (0,998-1,001) 

Hidroxietilamido 

130/0,4 (mL) 

500 (500-1000) 500 (500-500) 1000 (750-1000 0,137 --------- 

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95%.  Valores expressos em mediana (intervalo interquartil); OR ajustado 

em análise multivariada 
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 Desta forma, pacientes com balanço hídrico mais elevado no 

perioperatório, quando estratificado com o SAPS 3, apresentam maior 

probabilidade de desenvolver IRA no período pós-operatório. (Figura 5) 

 

Figura 5- Gráficos de probabilidade de injúria renal em relação ao balanço hídrico (primeiro) ajustado 

para SAPS 3 e diagrama de Youden (segundo) evidenciando mais pacientes com injúria renal quando 

SAPS 3 e balanços hídrico mais elevados. 
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Verificando a evolução diária dos balanços hídricos em relação aos 

pacientes com Injúria Renal Aguda, foram notadas no Modelo Linear Geral 

(GLM) significativas diferenças de balanço hídrico desde o dia da cirurgia até 

o quinto dia entre os pacientes que desenvolveram IRA ou não, com p= 0,007. 

A diferença é mais evidente no segundo (p=0,05) e quinto (p=0,005) dias pós-

operatórios. Isto é ilustrado pela Figura 6.  

 

 

Figura 6 – GLM para variáveis repetidas ao longo do tempo em relação ao valor do balanço hídrico em 

pacientes com e sem IRA. Os valores de p foram corrigidos pelo método de Bonferroni. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Os principais achados do estudo foram uma alta incidência de IRA 

(15,8%), com elevada mortalidade em pacientes submetidos a cirurgia não-

cardíaca admitidos em UTI, e a associação de IRA com infecção, reoperação, 

choque circulatório, anemia perioperatória e balanço hídrico positivo.  

Os achados deste estudo corroboram os de uma metanálise publicada 

recentemente, com 19 estudos que incluíram 82.514 pacientes de cirurgia 

abdominal, que obteve uma incidência de IRA de 13,4% (72). Cirurgias de 

grande porte respondem por aproximadamente 18 a 47% dos casos de IRA 

adquirida durante a internação. Em um grande estudo multicêntrico, 41% dos 

pacientes com IRA foram encaminhados à UTI durante o período pós-

operatório; pacientes submetidos a cirurgia cardiovascular foram 56,4% dos 

casos, enquanto pacientes submetidos a cirurgia do trato digestivo 

responderam por quase 30% (12, 13).  

A presença de IRA no período perioperatório no subgrupo de pacientes 

submetidos a cirurgia de grande porte foi associada a desfechos 

desfavoráveis, com uma taxa de mortalidade hospitalar de 27,6%. Em adição, 

o tempo de internação de pacientes com IRA foi mais longo que o de pacientes 

sem essa complicação em quase uma semana. De forma similar, outro grande 

estudo multicêntrico realizado na Europa reportou que a mortalidade em 

pacientes com IRA foi mais que duas vezes maior que a de pacientes sem 

IRA (73). Em estudo recente, a presença e a gravidade da IRA foram 

fortemente associadas com risco de morte após a cirurgia. Entretanto, a 

relação entre a função renal pré-operatória, avaliada pela taxa de filtração 

glomerular calculada a partir da dosagem dos valores de creatinina sérica e o 

risco de morte dependia da idade do paciente e da fase em que se 

desenvolveu a IRA (74). Neste estudo, identificamos uma elevada média de 

idade (acima de 60 anos), porém não analisamos pequenas alterações pré-

existentes da função renal que poderiam indicar uma reserva fisiológica baixa 

que predisporia o paciente ao desenvolvimento de IRA. 
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Neste estudo, pacientes que desenvolveram IRA eram mais graves 

(escore SAPS 3 mais elevado), tiveram maior necessidade de suporte 

avançado com catecolaminas e frequentemente cursaram com infecções. A 

resposta inflamatória sistêmica que ocorre em pacientes com infecção está 

correlacionada com a indução de IRA. Embora haja lacunas na compreensão 

dos mecanismos envolvidos, modelos experimentais sugerem que, pelo 

menos na fase inicial da doença, alterações funcionais associadas com 

shunting microvascular e lesão das células tubulares estejam envolvidos (75). 

Além disso, ventilação mecânica, hipertensão abdominal, dor e estresse 

cirúrgico são fatores que contribuem para o desenvolvimento de IRA. Estudos 

prospectivos demonstraram a relação entre IRA e sepse e a necessidade de 

ventilação mecânica (12, 76, 77). 

Há uma correlação próxima entre hipotensão e o desenvolvimento de 

IRA. Uma metanálise demonstrou que ajustes hemodinâmicos guiados por 

metas reduzem o risco de IRA em pacientes submetidos a cirurgias 

ortopédicas e abdominais (78). Na população estudada, foi nesse tipo de 

paciente que foi observado o uso mais frequente de vasopressores. A duração 

da hipotensão intra-operatória (em relação à pressão arterial normal do 

paciente), incluindo períodos breves de pressão arterial média menor que 

55mmHg, também foi associada a lesão renal (14). A manutenção cuidadosa 

da estabilidade hemodinâmica é de vital importância na proteção da perfusão 

renal, com o cuidado de evitar sobrecarga de volume. Um estudo com 

pacientes de alto risco demonstrou que a manutenção individualizada da 

pressão arterial de acordo com os níveis pressóricos habituais do paciente 

durante a cirurgia foi capaz de reduzir a incidência de disfunções orgânicas 

(79). Mais ainda, a associação entre o uso de drogas vasoconstritoras e 

mortalidade é consistente com os resultados de outros estudos. (80-82). 

Também se detectou correlação entre anemia pré-operatória (descrita 

como concentração de hemoglobina menor que 10g/dl) e prejuízo da função 

renal. Esses achados são corroborados por outros estudos em pacientes de 

alto risco (83-85). Estudo retrospectivo que incluiu 25.800 pacientes sem 

doença renal prévia detectou a mesma correlação entre anemia e 
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desenvolvimento de IRA, utilizando valores de corte de 13g/dl para homens e 

12g/dl para mulheres (86). Um estudo de coorte multicêntrico em sete 

hospitais que incluiu 3.500 pacientes submetidos a cirurgia cardíaca obteve 

resultados semelhantes (87), e outra coorte retrospectiva, com 7.738 

pacientes cirúrgicos, também vêm ao encontro dos resultados obtidos (88).  

A fisiopatologia do envolvimento da anemia no desenvolvimento da IRA 

é multifatorial e envolve a diminuição da capacidade de transporte de oxigênio 

e subsequente hipóxia tecidual. Especificamente no contexto do paciente 

cirúrgico, a resposta hemodinâmica à anemia aguda causada, por exemplo, 

por sangramento ou hemodiluição, é insuficiente em termos de aumento da 

perfusão renal (89). Também tem relevância no contexto cirúrgico a 

correlação entre hipóxia crônica e injúria tubulointersticial (90), visto que a 

prevalência de anemia pré-operatória (utilizando-se como ponto de corte 

concentração de hemoglobina de 13g/dl para homens e 12g/dl para mulheres) 

gira em torno de um terço dos pacientes submetidos a cirurgia eletiva (91, 92).  

Neste estudo, como em outros (13, 73, 77, 93), pacientes que 

desenvolveram IRA tiveram um balanço hídrico diário mais positivo. Na 

realidade, a redução da ultrafiltração raramente é a causa única de IRA, 

estando geralmente associada a inflamação, lesão vascular direta ou 

obstrução tubular. A ruptura das junções intercelulares leva à liberação de 

células no lúmen tubular e à perda dos canais iônicos transmembrana. Em 

muitos casos, a simples restauração do volume circulante não melhora os 

resultados e pode ser contraproducente (14, 94). Uma pressão intratubular 

elevada diminui a filtração glomerular e a ativação do feedback túbulo-

glomerular, gerando vasoconstrição pré-glomerular, o que leva a uma queda 

ainda maior da TFG. Estudos demonstraram que excesso de fluidos é um fator 

independente para o desenvolvimento de IRA, e que em pacientes com IRA, 

um balanço hídrico positivo está relacionado com maior mortalidade (13, 73). 

Em geral, um balanço hídrico positivo, se necessário, pode ser administrado 

cuidadosamente nas primeiras 36 horas. Subsequentemente, uma estratégia 

mais conservadora em relação à infusão de volume é o método mais 

apropriado e seguro (95). 
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Em relação ao tipo de solução utilizada, dados epidemiológicos 

sugerem que, quando comparado ao uso de soluções balanceadas como 

Ringer Lactato e Plasma-Lyte (Baxter Healthcare, Deerfield, IL, EUA), o uso 

de solução salina a 0,9% pode aumentar o risco de IRA, bem como a 

necessidade de terapia de substituição renal e a mortalidade em pacientes de 

UTI (31, 32, 36), e um estudo com 13.347 pacientes que não foram 

encaminhados à UTI demonstrou taxas maiores de complicações renais no 

grupo que recebeu solução salina isotônica em relação ao grupo que recebeu 

soluções balanceadas (96), bem como estudo observacional retrospectivo 

com 21.196 pacientes, que encontrou correlação independente entre 

hipercloremia e desenvolvimento de IRA hospitalar fora de UTI (28).   

Apesar disso, um ensaio clínico randomizado duplo-cego recente não 

encontrou diferenças na incidência de IRA entre pacientes que receberam 

solução salina isotônica ou balanceada (97), e outro ensaio clínico, open-

label, também não encontrou essa associação. Entretanto, neste mesmo 

estudo, esta diferença foi encontrada em pacientes que receberam grandes 

volumes de soluções cristaloides (98). O presente estudo não encontrou 

correlação entre uso de solução salina isotônica e desenvolvimento de IRA na 

regressão logística multivariada, porém, o volume mediano infundido foi de 

1000ml (IQR 642 – 1750ml) nos pacientes que não desenvolveram IRA, e 

1500ml (IQR 1000 – 2527ml) nos que a desenvolveram.  

Há evidência de dano (taxas aumentadas de IRA) com o uso de 

soluções de hidroxietilamidos, que devem em geral ser evitadas em pacientes 

sépticos (95, 99).  Neste estudo, não foi encontrada influência negativa de 

nenhum tipo de coloide no desenvolvimento de IRA, o que condiz com estudos 

realizados em populações específicas de pacientes cirúrgicos (44, 46).  

Grandes avanços associados a uma queda da mortalidade pós-

operatória vêm sendo observados ao redor do mundo recentemente, mas as 

taxas de complicações permanecem altas (100). A IRA está associada a taxas 

mais elevadas de morbidade e mortalidade após grandes cirurgias. Os 

pacientes devem ser estratificados de acordo com seu risco de 

desenvolvimento de IRA, de acordo com sua susceptibilidade e exposição a 
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fatores de risco como sepse, ventilação mecânica e uso de drogas vasoativas, 

entre outros  (101, 102), e medidas preventivas devem ser tomadas  (14) 

Devemos ter em mente que existem medidas bem estabelecidas nos manuais 

da KDIGO que, quando utilizados, podem diminuir o impacto da IRA em 

pacientes cirúrgicos de alto risco (103).   

 

  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 A maior força e a maior limitação deste estudo estão associadas a seu 

caráter multicêntrico, como várias UTIs em todo o Brasil foram incluídas. No 

entanto, houve uma taxa significativa de recusa de participação que pode ter 

afetado a validade externa em algum grau.   

Houve falha na coleta em alguns dados relevantes que poderiam ter 

sido incluídos nas análises estatísticas. Além disso, a necessidade da 

obtenção do termo de consentimento em estudos epidemiológicos como estre 

tende a distorcer a amostra devido à recusa de participação de pacientes mais 

críticos, cujas famílias podem estar em estado psicológico frágil. Outro 

aspecto a ser considerado é a falta de uma normatização entre os centros no 

que se refere à indicação de internação em UTI para o período pós-operatório.  

Além de tudo, a definição de anemia pré-operatória foi baseada numa 

variável categórica, com o ponto de corte em 10g/dl e não houve detalhamento 

de valores específicos de hemoglobina, talvez esta variável possa ter 

apresentado relevância por possivelmente se referir a valores muito abaixo de 

10g/dl. 

Este estudo também não foi capaz de mensurar complicações e 

mortalidade de longo prazo, e algumas complicações podem ter sido 

diagnosticadas apenas após o período de seguimento dos pacientes.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

1. Injúria Renal Aguda é uma complicação importante em pacientes 

cirúrgicos de alto risco, e está associada a maior mortalidade.  

 

2. Pacientes com anemia pré-operatória, escore SAPS 3 mais elevados, 

e os que cursam no período pós-operatório com necessidade de uso 

de drogas vasoativas, infecções, ou indicação de reoperação 

apresentam risco maior de desenvolvimento de Injúria Renal Aguda, 

assim como pacientes com balanços hídricos mais positivos. 

 

 

3. O tipo de solução utilizada para reposição volêmica não influenciou o 

desenvolvimento de IRA.  
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo I – Aprovação Comitê de ´Ética 
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8.2 Anexo II – Formulário de coleta de dados 

 

 

  

Inclusao

Record ID __________________________________

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
(todos os critérios devem estar presente)

Idade maior que 18 anos? Não Sim

Cirurgia não cardíaca? Não Sim

Internação em Unidade de Terapia Intensiva? Não Sim

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
(todos os critérios devem estar ausentes)

Paciente sem perspectiva de tratamento? Não Sim

Pacientes com insuficiência hepática Child C? Não Sim

Gestante? Não Sim

Paciente incluído previamente neste estudo? Não Sim

Paciente readmitido na UTI? Não Sim

Inclusão simultânea em outro estudo com
intervenção?

Não Sim

Data de Inclusão __________________________________
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Dados Demograficos

DADOS DE ADMISSÃO

Data de admissão hospitalar __________________________________

Data de admissão à UTI __________________________________

Data de inclusão no estudo __________________________________

Data de nascimento __________________________________

Idade __________________________________

Raça Branca
Negra
Amarela
Parda
Indígena
Outra

Peso __________________________________
((em kilogramas))

Altura __________________________________
((em centímetros))

IMC __________________________________
((em kg/m2))

Co-morbidades prévias Não
Sim

Co-morbidades Hipertensão
Diabetes
Tabagismo
Etilismo
Insuficiência cardíaca (classe funcional NYHA
III ou IV)
Insuficiência coronariana
Acidente vascular cerebral
Insuficiência renal crônica
Arritmia cardíaca
Anemia prévia (hemoglobina < 10 g/dL)
Infecção respiratória nos últimos 30 dias
Imunossupressão
Neoplasia
Miocardiopatia
Transplante prévio
DPOC
Outra doença neurológica ou neuromuscular
Outra
Nenhuma

Outra co-morbidade __________________________________
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ASA I
II
III
IV
V
VI

Saturação periférica de oxigênio no __________________________________
pré-operatório ((em %))

SAPS III __________________________________

DADOS CIRÚRGICOS

Tipo de cirurgia Emergência
Urgência
Eletiva

Duração planejada da cirurgia < 2 horas
2 - 3 horas
> 3 horas

Incisão cirúrgica Periférica
Abdominal alta
Torácica
Outra

Diagnóstico principal __________________________________

Cirurgia realizada Cirurgia oncológica
Neurocirurgia
Cirurgia de cabeça e pescoço
Cirurgia torácica
Cirurgia abdominal
Cirurgia vascular
Cirurgia ortopédica
Cirurgia plástica
Urologia
Ginecologia
Outra

((se cirurgia oncológica, marcar qual o tipo))

Outra cirurgia __________________________________
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  Dados de Intra-Operatorio

DADOS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS

Data e hora do início da anestesia __________________________________

Data e hora do término da anestesia __________________________________

Tempo cirúrgico __________________________________

Tipo de anestesia Geral venosa
Geral inalatória
Geral balanceada (venosa + inalatória)
Bloqueio de neuroeixo
Geral + bloqueio de neuroeixo

Foi indicada transfusão de hemocomponentes? Não
Sim

Tipo de hemocomponente Plasma fresco congelado
Criopreciptado
Aférese de plaquetas
Plaquetas randômicas
Concentrado de hemácias
Nenhum

Volume de plasma fresco congelado __________________________________
((em mL))

Unidades de plasma fresco congelado __________________________________

Volume de criopreciptado __________________________________
((em mL))

Unidades de criopreciptado __________________________________

Volume de aférese de plaqueta __________________________________
((em mL))

Unidade de aférese de plaqueta __________________________________

Volume de plaquetas randômicas __________________________________
((em mL))

Unidade de plaquetas randômicas __________________________________

Volume de concentrado de hemácias __________________________________
((em mL))

Unidade de concentrado de hemácias __________________________________

Recebeu cristalóides ou colóides no Não
intra-operatório? Sim
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Tipo de fluído recebido Soro fisiológico
Ringer simples
Ringer lactato
Plasma-Lyte
Albumina
Hidroxietilamido
Gelatina

Volume de Soro fisiológico __________________________________
((em mL))

Volume de Ringer simpler __________________________________
((em mL))

Volume de Ringer lactato __________________________________
((em mL))

Volume de Plasma-Lyte __________________________________
((em mL))

Volume de Albumina __________________________________
((em mL))

Volume de Hidroxietilamido __________________________________
((em mL))

Volume de Gelatina __________________________________
((em mL))

Total de fluido recebido __________________________________
((em mL))

Diurese total __________________________________
((em mL))

Balanço hídrico total __________________________________
((em mL))

Controle de temperatura intra-operatória? Não
Sim

Tipo de controle Axilar
Oral
Esofágica
Retal
Outra

Temperatura máxima __________________________________
((em ºC))

Temperatura mínima __________________________________
((em ºC))

Uso de ventilação mecânica no intra-operatório? Não
Sim

Volume corrente após indução __________________________________
((em mL))

Volume corrente antes da extubação __________________________________
((em mL))

PEEP após indução __________________________________
((em cmH2O))



42 

 

 

  

PEEP antes da extubação __________________________________
((em cmH2O))

Pressão de pico após indução __________________________________
((em cmH2O))

Pressão de pico antes da extubação __________________________________
((em cmH2O))

Pressão de platô após indução __________________________________
((em cmH2O))

Pressão de platô antes da extubação __________________________________
((em cmH2O))

Frequência respiratória após indução __________________________________
((em mpm))

Frequência respiratória antes da extubação __________________________________
((em mpm))

Fração inspirada de oxigênio após indução __________________________________
((em %))

Fração inspirada de oxigênio antes da extubação __________________________________
((em %))

COMPLICAÇÕES INTRA-OPERATÓRIAS

Complicação no intra-operatório? Não
Sim

Complicações respiratórias Impossibilidade de intubação orotraqueal
Broncoespasmo
Broncoaspiração
Pneumotórax
Acidose respiratória de difícil controle
Dessaturação
Congestão pulmonar
Nenhuma

Complicações cardiovasculares Hipotensão
Parada cardíaca
Necessidade de vasopressor contínuo
Necessidade de vasopressor em bolus
Necessidade de inotrópico contínuo
Necessidade de vasodilatador contínuo
Arritmia aguda
Choque anafilático
Choque cardiogênico
Choque hipovolêmico
Choque obstrutivo
Nenhuma

Complicações renais e/ou metabólicas Oligúria (diurese < 0.5 ml/kg/h)
Acidose metabólica
Hiperlactatemia (lactato > 18 mg/dL ou 2 mmol/L)
Nenhuma
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Outras complicações Sangramento difuso com repercussão clínica
Hipertermia maligna
Hipotermia não controlável (T < 35 ºC)
Convulsão
Outras
Nenhuma

Outra complicação __________________________________
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Admissao a UTI

EXAMES ADMISSIONAIS A UTI (SE DISPONÍVEIS)

Hemoglobina __________________________________
((em g/dL))

Hematócrito __________________________________
((em %))

Potássio __________________________________
((em mEq/L))

Lactato __________________________________
((em mmol/L - se em mg/dL, dividir por 9.1))

Proteína C-Reativa __________________________________
((em mg/dL))

Albumina sérica __________________________________
((em g/dL))

SINAIS VITAIS NA ADMISSÃO A UTI (SE DISPONÍVEIS)

Frequência cardíaca __________________________________
((em bpm))

Pressão arterial sistólica __________________________________
((em mmHg))

Pressão arterial diastólica __________________________________
((em mmHg))

Pressão arterial média __________________________________
((em mmHg))

Pressão venosa central __________________________________
((em mmHg))

Tipo de temperatura mensurada Axilar
Oral
Retal
Esofágica
Nenhuma

Temperatura __________________________________
((em ºC))

Maior dose de noradrenalina nas últimas 24 horas __________________________________
((em mcg/kg/min))

Maior dose de dopamina nas últimas 24 horas __________________________________
((em mcg/kg/min))

Maior dose de vasopressina nas últimas 24 horas __________________________________
((em UI/min))
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Maior dose de adrenalina nas últimas 24 horas __________________________________

((em mcg/kg/min))

Maior dose de dobutamina nas últimas 24 horas __________________________________
((em mcg/kg/min))

Infecção presumida ou confirmada na admissão Não
Sim

DADOS PARA O SOFA (SE HOUVER MAIS DE UM VALOR, MARCAR O PIOR)

Relação PaO2 / FiO2 __________________________________
((em mmHg))

Recebe suporte ventilatório invasivo Não
Sim

Contagem de plaquetas __________________________________
((em x10³/mm³))

Bilirrubina total __________________________________
((em mg/dL))

Escala de Coma de Glasgow __________________________________

Creatinina __________________________________
((em mg/dL))

Débito urinário (nas primeiras 24 horas) __________________________________
((em mL))

Necessidade de hemodiálise Não
Sim

Cardiovascular Sem hipotensão ou vasopressor
Pressão arterial média < 70 mmHg
Dopamina ≤ 5 ou dobutamina (qualquer dose)
Dopamina > 5 ou adrenalina ≤ 0.1 ou
noradrenalina ≤ 0.1
Dopamina > 15 ou adrenalina > 0.1 ou noradrenalina
> 0.1

((doses em mcg/kg/min))
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Seguimento na UTI

Data __________________________________

NECESSIDADE DE FLUÍDOS E TRANSFUSÃO

Foi indicada transfusão de hemocomponentes? Não
Sim

Tipo de hemocomponente Plasma fresco congelado
Criopreciptado
Aférese de plaquetas
Plaquetas randômicas
Concentrado de hemácias
Nenhum

Volume de plasma fresco congelado __________________________________
((em mL))

Unidades de plasma fresco congelado __________________________________

Volume de criopreciptado __________________________________
((em mL))

Unidade de criopreciptado __________________________________

Volume de aférese de plaquetas __________________________________
((em mL))

Unidades de aférese de plaquetas __________________________________

Volume de plaquetas randômicas __________________________________
((em mL))

Unidades de plaquetas randômicas __________________________________

Volume de concentrado de hemácias __________________________________
((em mL))

Unidades de concentrado de hemácias __________________________________

Fluídos recebidos Solução de glicose
Soro fisiológico
Ringer simples
Ringer lactato
Plasma-Lyte
Albumina
Hidroxietilamido
Gelatina
Nenhum

Volume de Soro glicosado __________________________________
((em mL))

Volume de Soro fisiológico __________________________________
((em mL))

Volume de Ringer simples __________________________________
((em mL))



47 

 

 

  

Volume de Ringer lactato __________________________________
((em mL))

Volume de Plasma-Lyte __________________________________
((em mL))

Volume de Albumina __________________________________
((em mL))

Volume de Hidroxietilamido __________________________________
((em mL))

Volume de Gelatina __________________________________
((em mL))

Total de fluído em 24 horas __________________________________
((em mL))

Diurese em 24 horas __________________________________
((em mL))

Balanço hídrico em 24 horas __________________________________
((em mL))

Necessidade de diuréticos Não
Sim

SEDAÇÃO, DROGA VASOATIVA, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAMES

Sedação Não
Sim

Uso de ventilação mecânica invasiva Não
Sim

Uso de ventilação não-invasiva Não
Sim

Uso de droga vasoativa Noradrenalina
Dobutamina
Dopamina
Adrenalina
Vasopressina
Nitroprussiato de sódio
Nitroglicerina
Terlipressina
Nenhuma

Maior dose de noradrenalina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Menor dose de noradrenalina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Maior dose de dobutamina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Menor dose de dobutamina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Maior dose de dopamina __________________________________
((em mcg/kg/min))
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Menor dose de dopamina __________________________________

((em mcg/kg/min))

Maior dose de adrenalina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Menor dose de adrenalina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Maior dose de vasopressina __________________________________
((em U/min))

Menor dose de vasopressina __________________________________
((em U/min))

Maior dose de nitroprussiato de sódio __________________________________
((em mcg/kg/min))

Menor dose de nitroprussiato de sódio __________________________________
((em mcg/kg/min))

Maior dose de nitroglicerina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Menor dose de nitroglicerina __________________________________
((em mcg/kg/min))

Dose de terlipressina __________________________________
((em mg))

Lactato disponível Não
Sim

Maior valor de lactato __________________________________
((em mmol/L - se em mg/dL, dividir por 9.1))

Menor valor de lactato __________________________________
((em mmol/L - se em mg/dL, dividir por 9.1))

DADOS PARA O SOFA (SE HOUVER MAIS DE UM VALOR, MARCAR O PIOR)

Relação PaO2 / FiO2 __________________________________
((em mmHg))

Contagem de plaquetas __________________________________
((em x10³/mm³))

Bilirrubina total __________________________________
((em mg/dL))

Escala de Coma de Glasgow __________________________________

Creatinina __________________________________
((em mg/dL))

Necessidade de hemodiálise Não
Sim
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Cardiovascular Sem hipotensão e sem vasopressor
Pressão arterial média < 70 mmHg
Dopamina ≤ 5 ou dobutamina (qualquer dose)
Dopamina > 5 ou adrenalina ≤ 0.1 ou
noradrenalina ≤ 0.1
Dopamina > 15, adrenalina > 0.1 ou noradrenalina >
0.1

((doses em mcg/kg/min))

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

Complicações neurológicas Convulsão
Delirium
Acidente vascular cerebral
Outras
Nenhuma

Outras complicações neurológicas __________________________________

Complicações cardiovasculares Parada cardíaca
Necessidade de vasopressor contínuo
Infarto agudo do miocárdio
Arritmia aguda
Outras
Nenhuma

Outras complicações cardiovasculares __________________________________

Complicações respiratórias Hipoxemia (PaO2 / FiO2 < 200)
Broncoaspiração
Síndrome do desconforto respiratório agudo
Pneumonia
Pneumotórax
Broncoespasmo
Falência de extubação
Outras
Nenhuma

Outras complicações respiratórias __________________________________

Complicações renais e/ou metabólicas Oligúria (diurese < 0.5 ml/kg/h)
Lesão renal aguda
Distúrbio hidroeletrolítico (qualquer)
Hemorragia
Plaquetopenia
Outras
Nenhuma

Outras complicações renais ou metabólicas __________________________________
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 Complicações gastrointestinais Jejum prolongado
Necessidade de nutrição parenteral
Abdome agudo
Náuseas e vômitos com intolerância a dieta
Fístula
Diarréia
Hipertensão intra-abdominal
Síndrome compartimental abdominal
Hemorragia digestiva
Insuficiência hepática
Isquemia intestinal
Pancreatite
Outras
Nenhuma

Outras complicações gastrointestinais __________________________________

Outras complicações Necessidade de re-operação
Novo quadro infeccioso
Outras
Nenhuma

Outras complicações __________________________________

SEGUIMENTO

Alta da UTI Não
Sim

Data de alta da UTI __________________________________

Condição na alta da UTI Para a enfermaria
Para domicílio
Para semi-intensiva
Para outro hospital ou instituição
Óbito

((se óbito, preencher CRF "Óbito"))
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Alta da UTI

Tempo de ventilação mecânica na UTI __________________________________
((em dias))

Data de alta da UTI __________________________________

Condição da alta da UTI Para enfermaria
Para domicílio
Para semi-intensiva
Para outro hospital ou instituição
Óbito

((se óbito, preencher CRF "Óbito"))
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  Alta do Hospital

Data da alta hospitalar __________________________________

Condição na alta hospitalar Para domicílio
Para outro hospital ou instituição
Óbito

((se óbito, preencher CRF "Óbito"))
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  Seguimento 28 dias

Data de seguimento __________________________________
((a contar da data de inclusão))

Condição no dia 28 Vivo
Óbito

((se óbito, preencher CRF "Óbito"))
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Obito

Data do óbito __________________________________

Causa do óbito __________________________________

Categoria de óbito Disfunção de múltiplos órgãos com foco
séptico definido
Disfunção de múltiplos órgãos sem foco
séptico definido
Morte cardiovascular
Insuficiência respiratória
Outra
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