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A anestesia tem o potencial de induzir alterações fisiológicas que podem resultar em morbidade
e mortalidade. Grande parte do treinamento em anestesiologia é direcionada para a prevenção
dessas alterações1.

Com os grandes avanços ocorridos na anestesia e cirurgia, a morbidade e a mortalidade
perioperatórias declinaram nos últimos 50 anos e, de forma mais importante, a partir da década de
19902. No entanto, a morbidade e a mortalidade relacionadas à anestesia permanecem ainda como
fator de preocupação tanto para os pacientes como para os anestesiologistas1.

Uma das maiores diferenças entre os estudos de mortalidade diz respeito à definição de
morte anestésica. A maioria dos estudos estabelece um período de tempo no qual a morte ocorreu:
na sala de operação3-11, na sala de operação e na sala de recuperação pós-anestésica12-15, em
período específico após a indução anestésica, que pode incluir as primeiras 12 horas do pós-
operatório16, as primeiras 24 horas do pós-operatório17,18, os primeiros dois dias do pós-operató-
rio19 ou os primeiros sete dias do pós-operatório20.

A incidência de parada cardíaca depende também da população cirúrgica estudada. A maio-
ria dos estudos inclui todos os tipos de cirurgia, mas alguns excluem a cirurgia cardíaca8,9,13 e os
pacientes em estado físico ASA V16. A maioria dos estudos refere-se a um único hospital, mas
alguns estudos incluem um conjunto de hospitais10,11,17, muitas vezes com características diferenci-
adas, como a complexidade dos procedimentos cirúrgicos realizados. Ainda, alguns estudos basei-
am-se em respostas a questionários enviados aos hospitais e aos anestesiologistas sobre a incidên-
cia de parada cardíaca10,11,17,21. Assim, a comparação entre os diferentes estudos sobre a incidência
de parada cardíaca, durante a anestesia, nem sempre é fácil de ser feita.
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A anestesia pode ser considerada como a causa principal da parada cardíaca ou como
fator contributivo associado a fator cirúrgico ou à doença/condição do paciente5. A atribuição de
parada cardíaca aos efeitos da anestesia ou aos fatores sob o controle do anestesiologista reflete
sempre a “opinião” de um ou de vários especialistas1. Assim, essa opinião pode ser de um espe-
cialista da área ou ser de “consenso”, mas permanece sempre como uma opinião. A ausência de
critérios objetivos deve ser considerada em todas as avaliações de parada cardíaca por causa
anestésica22.

A incidência de parada cardíaca por causa anestésica é dada pela relação entre o número de
paradas cardíacas atribuídas à anestesia (numerador) e o número total de anestesias realizadas
durante o período do estudo (denominador). Em alguns estudos, o numerador é desconhecido,
particularmente se o relato for voluntário. O denominador também pode não ser conhecido se o
número total de anestesias não foi determinado21,23.

Os dados epidemiológicos brasileiros são poucos. Ruiz Neto & Amaral, em 19866, publicaram
estudo retrospectivo sobre a incidência de parada cardíaca durante a anestesia, revisando 51.422
fichas de anestesias realizadas de 1982 a 1984 em hospital universitário de atendimento terciário.
Registraram a incidência de 205 casos de parada cardíaca, ou seja, 39:10.000 anestesias. Se forem
computadas as paradas cardíacas causadas pela anestesia, encontra-se a incidência de 14,4:10.000
anestesias.

Braz et al., em 199914, em estudo retrospectivo, realizado em hospital de ensino de atendi-
mento terciário durante o período de fevereiro de 1988 a março de 1996, verificaram a ocorrência
de 184 paradas cardíacas em 58.500 pacientes submetidos à anestesia, ou seja, uma incidência de
31,4:10.000 anestesias. Computando-se somente as paradas cardíacas causadas pela anestesia,
obteve-se a incidência de 3,6:10.000 anestesias.

Recentemente, Braz et al., em 200615, em estudo prospectivo e retrospectivo realizado em
hospital de ensino de atendimento terciário  durante o período de 4 anos (janeiro de 1996 a dezem-
bro de 2004), verificaram a ocorrência de 186 paradas cardíacas em 53.718 anestesias, ou seja,
uma incidência de 34,6:10.000 anestesias. Computando-se somente as paradas cardíacas causa-
das pela anestesia, obteve-se incidência de 3,35 anestesias. Esses resultados são, portanto, seme-
lhantes aos obtidos em pesquisa anterior do mesmo grupo14.

Estudos realizados em vários países5-11,13,16-20 mostram que a incidência da parada cardíaca
durante a anestesia é menor do que em nosso meio, de 2,36 a 23,09:10.000 anestesias. Conside-
rando-se as paradas cardíacas por causa anestésica, a incidência varia de 0,5 a 7,72:10.000
anestesias. Os resultados obtidos nos vários estudos da incidência de parada cardíaca em pacien-
tes submetidos à anestesia são vistos no Quadro I.

Há semelhança entre os estudos nacionais e o nosso, pois embora realizados em diferentes
décadas, eles foram desenvolvidos em hospitais universitários de atendimento terciário, com pron-
tos socorros atuantes e atendimento a ampla faixa da população e com grande número de cirurgias
de urgência e emergência realizadas em pacientes ASA III a V, fatos que certamente contribuíram
para a elevada incidência de parada cardíaca durante anestesia nesses estudos. Em alguns estudos
internacionais, os autores excluíram os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca8,9,13 e os com esta-
do físico ASA V16 ou incluíram pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial13, fatos que certamente
contribuíram para a menor incidência de parada cardíaca durante a anestesia nesses estudos.

Diferentemente do pequeno número de estudos epidemiológicos, em esfera nacional e inter-
nacional, relacionados à incidência de parada cardíaca durante a anestesia, os estudos relacionados
à incidência de óbito durante a anestesia são em número muito maior, tanto na literatura nacio-
nal6,14,15,24,25, como na internacional7-11,16-18,20,26-38.
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#Ruiz Neto &
Amaral (1986)6

*Tiret et al.  (1986)17

#Olsson & Hallen (1988)

#Chopra et al. (1990)8

#Keenan & Boyan (1991)5

*Kubota et al. (1994)9

Wu et al.    (1997)20

#Braz et al.  (1999)14

*Biboulet et al. (2001)16

*Aroonpruksakul et al.
(2002)19

Kawashima
et al. (2002)10

Newland et al. (2002)18

Kawashima
et al. (2003)11

*Sprung et al. (2003) 13
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1982 – 1984
 São Paulo

Brasil

1978 – 1982
França

1967 – 1984
 Suécia

1978 – 1987
Leiden

Holanda

1969 – 1978
1979 – 1988
Richmond

EUA

1962 – 1992
 Osaka
 Japão

1993 - 1996
Taipei
China

1988 – 1995
Botucatu (SP)

Brasil

1989 – 1995
 Montpellier

França

1999 – 2001
 Bangkok  - Tailândia

1999
  Japão

1989 – 1999
Nebraska

EUA

1994 – 1998
 Japão

1991 – 2000
  Minnesota

 EUA

1996 – 2004
Botucatu (SP) - Brasil

51.422 anestesias
Hospital de ensino

PC na SO

198.103 anestesias
Conjunto de 460 hospitais

PC até 24 h da SO

250.543 anestesias
Hospital de ensino

PC na SO

113.074 anestesias
Hospital de ensino

PC na SO

Exclusão: cirurgia cardíaca
241.934 anestesias
Hospital de ensino

PC na SO

85.708 anestesias
Hospital de ensino

PC na SO
Exclusão: cirurgia cardíaca

104.600 anestesias
Hospital geral

PC até 7 dias da SO

58.553 anestesias
Hospital de ensino
PC na SO ou SRPA

101.769 anestesias
Hospital de ensino
PC até 12 h da SO

Exclusão: pacientes ASA V

Hospital de ensino
PC até 48 h da SO

793.847 anestesias
Conjunto de hospitais

PC na SO

72.959 anestesias
Hospital de ensino
PC até 24 h da SO

2.363.038 anestesias
Conjunto de hospitais

PC na SO

518.249 anestesias
Hospital de ensino
PC na SO ou SRPA

Exclusão: cirurgia cardíaca

53.718 anestesias
Hospital de ensino
PC na SO ou SRPA

Todas as
Causas

39,00

23,09

6,79

2,56

-
-

-

4,59

31,40

2,36

8,20

6,53

19,7

7,12

4,30

34,6

Causa
Anestésica

14,40

7,72

4,59

1,15

2,10
1,00

0,50

0,97

3,59

1,10

0,70

0,78

2,06

1,00

0,50

3,35

Incidência de PC por
10.000 anestesias

Quadro I - Incidência de parada cardíaca (PC) em pacientes submetidos à anestesia, em publicações
das décadas de 1980 e 1990 e início da década de 2000

População Estudada e
Período da PC

Período e Local do
Estudo

Autor e Ano da Publicação

# retrospectivo, * prospectivo e  prospectivo e retrospectivo; SO = Sala de operação; SRPA = sala de recuperação pós-anestésica
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Em relação à literatura nacional, no estudo de Ruiz Neto & Amaral (1986)6, desenvolvido em
hospital universitário de atendimento terciário, para 51.422 anestesias houve 99 óbitos, com inci-
dência de 19:10.000 anestesias. Se forem computados os óbitos causados pela anestesia, tem-se a
incidência de 2,28:10.000

Em estudos retrospectivos mais recentes, envolvendo a mesma instituição, encontrou-se maior
número de óbitos, ou seja, de 49:10.000 anestesias24 e de 51:10.000 anestesias25, mas menor taxa
de mortalidade associada ao fator anestésico, de 0,79:10.000 anestesias, no ano de 199524, e de
0,12:10.000 anestesias, nos anos de 1998 e 199925.

Já Braz et al. (1999)19 encontraram, em estudo retrospectivo de 58.500 anestesias, 124
óbitos (21,17:10.000 anestesias). A incidência de óbitos relacionados à anestesia foi de 0,85:10.000.
Em estudo mais recente, esses autores15 observaram incidência de óbito de 21,97:10.000 anestesias,
sendo 1,12:10.000 a proporção de óbitos relacionados à anestesia.

Considerando-se apenas os óbitos que tiveram como fator causal a anestesia, tem-se a inci-
dência de 0,3 a 9,77:10.000 anestesias nas pesquisas publicadas nas décadas de 1950 a 1980
(Quadro II) e incidência menor, de 0,12 a 1,9:10.000 anestesias, nas pesquisas publicadas na
década de 1990 e no início da de 2000 (Quadro III).

Pelos resultados obtidos, verifica-se que a incidência de parada cardíaca e de óbito durante
o ato anestésico é maior na literatura nacional do que na internacional, com exceção dos óbitos por
causa exclusiva da anestesia, cuja incidência, nas últimas décadas, é semelhante à da literatura
internacional, ou seja, de menos de 1 óbito por 10.000 anestesias.

Em 1999, o Committee on Quality of Health Care in America do Instituto de Medicina
dos EUA publicou uma reportagem intitulada To Err Is Human: Building a Safer Health Care
System. Nesta reportagem, o referido Comitê assegurou que a anestesia é a área na qual importan-
tes avanços na segurança têm sido obtidos. Como suporte para esta afirmativa, o Comitê referiu
que a mortalidade anestésica havia decrescido de dois óbitos por 10.000 anestesias, na década de
1980, para um óbito para 200.000 ou 300.000 anestesias, na década de 1990. No entanto, não
foram identificados os estudos que levaram a esta conclusão38.

Inúmeros autores têm atribuído esse decréscimo na mortalidade anestésica a uma variedade
de mecanismos que incluem a melhoria das técnicas de monitorização e o desenvolvimento e ado-
ção de algoritmos para redução de eventuais erros39.

Contudo, tanto a incidência de parada cardíaca perioperatória como a de mortalidade du-
rante a anestesia permanecem em discussão, com revisão recente questionando se, de fato, elas
têm se alterado nas últimas décadas,  mesmo em pacientes com estado físico ASA I e II38, enquanto
outras revisões demonstram que a anestesia é cada vez mais segura, particularmente em pacientes
com estado físico ASA I e II 39-41.

A avaliação das complicações perioperatórias que resultam em parada cardíaca e óbito é
muito importante para o entendimento e melhoria da qualidade da anestesia.

Ao se considerar a distribuição da parada cardíaca quanto ao fator desencadeante, verifica-
se que a doença/condição do paciente representa atualmente o principal fator, seguida da cirurgia e
da anestesia, como fator principal e contributivo15,38.

No estudo de Ruiz Neto & Amaral (1986)6, a anestesia ocupava o primeiro lugar como
causa de parada cardíaca em pacientes submetidos à cirurgia eletiva, na proporção de 76,5%,
seguida da cirurgia com 17,6% e da doença/condição do paciente com 5,9%. Nas cirurgias de
urgência, o ato cirúrgico ocupou o primeiro lugar, com 59,7%, seguido da anestesia, com 22,7%, e
da doença/condição do paciente, com 17%. Assim, comparando-se estes dados com os obtidos
mais recentemente, tanto em nível nacional15 como internacional38, verifica-se que houve grande
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redução do número de paradas cardíacas associadas à anestesia e à cirurgia, e, por outro lado,
aumento das relacionadas à doença/condição do paciente.

O aumento da incidência de parada cardíaca que teve como causa a doença/condição do
paciente ou a cirurgia pode ser explicado, em nosso meio, pelo aumento da complexidade dos
procedimentos cirúrgicos e da indicação cirúrgica, em pacientes de gravidade progressiva e em
idosos acima de 80 anos.

#Beecher & Todd
(1954)26

#Memery        (1965)27

#Marx et al.    (1973)28

#Bodlander   (1975)29

*Harrison      (1978)30

#Hovi-Viander (1980)32

Turnbull et al. (1980)33

#Ruiz Neto & Amaral
(1986)6

*Tiret et al.    (1986)17

#Olsson & Hallen
 (1988)27

*Pitt-Miller    (1989)34

1948 – 1952
EUA

1955 – 1964
Massachussets

EUA

1965 – 1969
New York

EUA

1963 – 1972
Sidney

Austrália

1967 – 1976
Cape Town

África do Sul

1975
Finlândia

1973 – 1977
Vancouver

Canadá

1982 – 1984
São Paulo (SP)

Brasil

1978 – 1982
França

1967 – 1984
Suécia

1976 – 1987
Port-of-Spain - Índia

599.548 anestesias
Hospitais de ensino

Óbito hospitalar

69.291 anestesias
Hospital privado

Óbito até 24 h da SO

34.145 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 7 dias da SO
Exclusão: pacientes obstétricas

211.130 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 24 h da SO

240.483 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 24 h da SO

338.934 anestesias
Conjunto de 100 hospitais

Óbito até 3 dias da SO

195.232 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 48 h da SO

51.422 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO

198.103 anestesias
Conjunto de 460 hospitais

Óbito até 24 h da SO

250.543 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO

129.107 anestesias

Todas as
Causas

133,40

25,84

188,90

19,90

22,00

18,48

22,0

19,00

18,28

2,40

14,41

Causa
Anestésica

9,77

3,18

7,91

5,87

2,20

1,98

1,28

2,28

3,45

0,30

6,58

Incidência de Óbitos
por 10.000 anestesiasPopulação Estudada e

Período do Óbito
Período e Local do

Estudo
Autor e Ano

da Publicação

# retrospectivo; * prospectivo

Quadro II - Incidência de mortalidade em pacientes submetidos à anestesia,
em publicações das décadas de 1950 a 1980
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Os estudos internacionais também verificaram que a doença/condição do paciente é a causa
mais importante de parada cardíaca durante a anestesia, em relação aos fatores cirúrgicos e anes-
tésicos18,36, sendo que em alguns estudos18 o trauma aparece como a primeira causa de parada
cardíaca e de óbito durante o ato anestésico-cirúrgico. Em pesquisa nacional15, o trauma foi a
segunda causa de parada cardíaca e a primeira em óbito, quando se compararam os fatores cirúr-
gicos e a doença/condição do paciente, sendo superado apenas pela sepse ou falência de órgãos
nos pacientes.

A incidência de parada cardíaca durante a anestesia é maior no adulto de sexo masculino de,
pelo menos, duas vezes a do adulto do sexo feminino6,13,15,18. O homem jovem parece estar mais
predisposto ao trauma, à violência e à doença vascular, o que pode justificar o resultado obtido. Na
criança, a incidência de parada cardíaca durante a anestesia não parece ser diferente entre os
sexos15.

A maior ocorrência de parada cardíaca está relacionada ao pior estado físico do paciente
(ASA III a V) e ao atendimento de emergência do procedimento. Assim, a incidência de parada
cardíaca em pacientes submetidos à cirurgia de emergência é sempre muito mais elevado do que a
observada em cirurgias eletivas6,7,10,13-15,18,27 assim como em pacientes ASA IV ou V8,10,13-18.

Os estudos demonstram que pacientes nas faixas etárias extremas são os mais predispostos
a sofrer parada cardíaca. Assim, os recém-nascidos e as crianças, principalmente no primeiro ano
de vida8,12,13,16,18,44, apresentam incidência de parada cardíaca, durante a anestesia, de três a sete
vezes maior do que o adulto jovem7,12,17,44,45. Nos recém-nascidos e nas crianças de até um ano de
idade, a ocorrência de prematuridade, doença cardíaca congênita, doença neurológica congênita e
outras alterações congênitas parece colocá-los em situação de maior risco anestésico em relação
às crianças mais velhas e aos adultos jovens12

.

Por outro lado, as pesquisas mais recentes realizadas na Austrália46, França16, Holanda47,
Estados Unidos12,13 e no Brasil25,44 têm verificado ocorrência de menor número de paradas cardía-
cas e óbitos em crianças de 1 a 12 anos.

Por outro lado, parece estar aumentando o número de paradas cardíacas e óbitos relaciona-
dos à anestesia a partir dos 50 anos, com pico entre 70 e 80 anos, principalmente durante cirurgia
de fratura de fêmur e da articulação coxo-femoral13,15,16,37,43,44,46. Deve-se ressaltar que o número
de anestesias realizadas em pacientes de idade igual ou superior a 80 e mesmo 90 anos é cada vez
maior48.

Ainda a ser destacado é o fato de que a faixa etária do adulto jovem apresenta uma das
menores incidências de parada cardíaca. Contudo, esta ocorre, em sua maioria, em jovens do
sexo masculino, vítimas de acidente de trânsito ou ferimentos por arma de fogo e branca.
Pesquisa recente em nosso país49, citando como fonte o Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER), demonstrou que no período de 1997 a 2003, após entrar em vigência o nosso
código de trânsito em janeiro de 1998, o número de acidentes nas estradas do Estado de São
Paulo manteve-se em patamar elevado, ao redor de 64.000/ano, enquanto em 1994 o número
de acidentes foi de 42.000. Já os dados de 2004 (até o mês de novembro) mostram aumento
de 9% no número de acidentes, que passou a ser de 70.500. A maioria das vítimas é do sexo
masculino (85%).

Por outro lado, a violência, sempre crescente em nosso meio é responsável por aumento
no número de homicídios, de 29%, na população total e de 48% entre jovens de 15 a 24 anos,
no período de 1991 a 2000, segundo pesquisa50  citando como fonte dados da Organização
Mundial da Saúde, o que coloca o Brasil em 5º lugar entre os países com maiores taxas de
homicídios
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#Chopra et al. (1990)8

#Harrison
(1990)31

Wu et al.
(1991)35

#Tan & Delilkan (1993)36

*Kubota et al. (1994)9

#Tikkanen & Hovi-Viander
(1995)37

Wu et al.
(1997)36

#Cicarelli et al. (1998)24

#Braz et al.
(1999)14

*Arbous et al. (2001)38

*Biboulet et al. (2001)16

*Aroonpruksakul et al.
(2002)19

#Chan & Auler Jr (2002)25

Kawashima et al. (2002)10

#Lagasse
(2002) 38

Newland et al. (2002)18

Kawashima et al. (2003)11

 Braz et al. (2006)15

1978 – 1987
Leiden

Holanda

1956 – 1987
Cape Town

África do Sul

1988 – 1989
Taipei
China

1980 – 1992
Kuala Lampur

Malásia

1962 – 1992
 Osaka
 Japão

1986
Finlândia

1993 - 1996
Taipei
China

1995
São Paulo

Brasil

1988 – 1995
Botucatu (SP)

Brasil

1995 – 1997
Leiden

Holanda

1989 – 1995
 Montpellier

França

1999 – 2001
Tailândia

1998 – 1999
São Paulo

 Brasil

1999
  Japão

1992 – 1999
New York

EUA

1989 – 1999
 Nebraska

EUA

1994 – 1998
 Japão

1996 – 2004
Botucatu (SP)

Brasil

113.074 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO
Exclusão: cirurgia cardíaca

750.00 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 24 h da SO

52.128 anestesias
Hospital geral

Óbito até 7 dias da SO

155.000 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO

85.708 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO

325.585 anestesias
Conjunto de hospitais
Óbito até 3 dias da SO

104.600 anestesias
Hospital geral

Óbito até 7 dias da SO

25.926 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 24 h da SO

58.553 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO ou SRPA

869.483 anestesias
Grupo de hospitais

Óbito até 24 h da SO

101.769 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 12 h da SO
Exclusão: pacientes ASA V

Hospital de ensino
Óbito até 48 h da SO

82.641 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 24 h da SO

793.847 anestesias
Conjunto de hospitais
Óbito até 7 dias da SO

184.472 anestesias
Dois hospitais gerais

Óbito até 2 dias da SO

72.959 anestesias
Hospital de ensino

Óbito até 24 h da SO

2.363.038 anestesias
Conjunto de hospitais
Óbito até 7 dias da SO

53.718 anestesias
Hospital de ensino

Óbito na SO ou SRPA

Todas as
Causas

Causa
Anestésica

Incidência de Óbitos por
10.000 anestesias

Quadro III - Incidência de mortalidade em pacientes submetidos à anestesia, segundo
publicações das décadas de 1990 e início de 2000

População Estudada e
Período do Óbito

Período e Local
do Estudo

Autor e Ano da Publicação

# retrospectivo, * prospectivo e  prospectivo e retrospectivo; SO = Sala de operação; SRPA = sala de recuperação pós-anestésica

1,41

-

20,14

8,06

-

17,61

3,25

49,78

21,17

8,80

-

5,60

51,00

3,44

18,90

14,11

4,05

21,97

0,53

1,90

0,40

0,39

0,12

0,15

0,29

0,77

0,85

1,40

0,60

0,19

0,12

0,13

0,77

0,95

0,21

1,12
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A análise de dados da mortalidade brasileira51 mostra que, desde o início da década de 1980,
as causas externas (eventos relacionados ao transporte e à violência)  passaram a representar a
segunda causa de morte para a população brasileira, tornando-se, assim, importante problema de
saúde pública.

A distribuição da parada cardíaca, quanto ao tipo de anestesia, mostra incidência ao redor de
10 vezes maior para a anestesia geral do que para os bloqueios espinhais (peridural e
subaracnóidea)6,13-15,52.

Nos dias atuais, o maior conhecimento da fisiologia dos bloqueios espinhais53 e o emprego
de anestésicos locais mais seguros em relação ao aparelho cardiovascular e ao sistema nervoso
central, o aprimoramento da monitorização da oxigenação, por meio da oximetria de pulso, diminu-
íram, em muito, a possibilidade de ocorrerem complicações importantes durante os bloqueios
raquídeos. Entretanto, a parada cardíaca em decorrência de bloqueio espinhal ainda ocorre, prin-
cipalmente em idosos. Deve-se considerar que as anestesias peridural e subaracnóidea não são
indicadas para pacientes com instabilidade hemodinâmica, fato que pode contribuir para a menor
incidência de parada cardíaca com esse tipo de anestesia.

Quanto aos bloqueios regionais as pesquisas têm mostrado que, neste tipo de anestesia, que
não determina alterações importantes nos sistemas respiratório e cardiocirculatório, a incidência de
parada cardíaca é praticamente nula15,16, particularmente a partir de meados da década de 1990,
quando se aumentou o emprego de anestésicos locais com menor cardiotoxicidade.

Em relação à especialidade cirúrgica, o maior número de parada cardíaca ocorre em pacien-
tes politraumatizados, que foram atendidos, conjuntamente, por duas ou mais clínicas cirúrgicas, e
na cirurgia cardíaca. Em seguida, tem-se o grupo formado pelas cirurgias torácica, vascular,
pediátrica, gastroenterológica e ortopédica10,15,18.

Estudo realizado na França48 mostrou grande aumento do número de procedimentos anesté-
sicos realizados anualmente, de 1980 a 1996, que passou de 6,6 para 13,5 para cada 100 pessoas.
Como aspectos importantes, observou-se que o maior aumento ocorreu nos idosos e naqueles
com estado físico ASA III a V. Caso a tendência seja mundial, ela pode indicar aumento na segu-
rança da Anestesiologia, já que os estudos têm demonstrado que não houve aumento do índice de
mortalidade por fator desencadeante anestésico nas últimas décadas. Esses aspectos fazem com
que os avanços na segurança anestesiológica sejam considerados como modelo, no qual as demais
especialidades médicas são encorajadas a estabelecerem estratégias para conseguirem redução
similar do risco39,41.

Alguns autores salientaram que a incidência de mortalidade por fator anestésico tem-se mantido
estável na última década. A média dos estudos realizados nesse período mostra incidência de 1:13.000
anestesias de óbitos por fator anestésico, abrangendo pacientes com estado físico de ASA I a V38. No
entanto, essa redução ainda não pode ser considerada como suficientemente boa, pois o ideal é que
nenhum paciente morra por causa anestésica, como já referia Macintosh, em 194854

.

Lagasse (2002)38, apropriadamente, destaca que a anestesia ainda não é completamente
segura para pacientes com estado físico ASA I ou II, nos quais os principais riscos podem ser os
iatrogênicos, e muito menos ainda para os pacientes doentes. Infelizmente, a anestesia ainda contri-
bui para graves efeitos adversos e mortes evitáveis.

Assim, teria a segurança anestesiológica atingido um patamar? Os dados obtidos em estudos
realizados da década de 1980 a início de 2000 apontam para essa possibilidade quanto à mortali-
dade relacionada ao fator anestésico. Entretanto, em relação à incidência de parada cardíaca por
fator anestésico, apesar da enorme redução nas últimas décadas, ela ainda ocorre em proporção
que nos parece passível de diminuição.
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Ao se analisarem as causas de parada cardíaca e de óbito, que tiveram a anestesia como
fator desencadeante, verifica-se que os problemas ventilatórios ainda se constituem nas causas
mais importantes, superando as alterações cardiocirculatórias. Este aspecto tem sido relatado por
vários autores13-15,24,25,37,38,45,55 a despeito da introdução do oxímetro de pulso e da capnografia na
prática clínica, que são monitores de segurança do aparelho respiratório.

Morray et al. (2000)12 verificaram que 37% das paradas cardíacas que ocorreram em crian-
ças estiveram relacionadas à medicação. Já em estudo amplo18, envolvendo todas as faixas etárias,
verificou-se que 40% das paradas cardíacas foram relacionadas à anestesia e à medicação empre-
gada.

Aspecto fundamental a ser destacado é a educação continuada. Um estudo54 demonstrou
que mais do que a falta de conhecimento é a ausência de aplicação prática que ocasiona incidentes
críticos no ato anestésico-cirúrgico. Louve-se a institucionalização da segurança e treinamento nos
programas das Sociedades e dos Comitês Científicos, como o SAVA da Sociedade Brasileira de
Anestesiologia, criando algoritmos relacionados à monitorização básica, intubação traqueal difícil,
reanimação cardiorrespiratória e o treinamento em simuladores. Mas há ainda a necessidade de se
continuar a perseguir a máxima de que “não existe perigo à vida causado pela anestesia”, com a
paixão que ela ainda demanda.
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