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I - Introdução: 

O objetivo deste guia rápido de perioperatório de cirurgias não cardíacas do serviço de cardiologia do Hospital 
Madre Teresa é aprimorar e unificar a linguagem utilizada no risco cirúrgico por toda a equipe multiprofissional do 
referido hospital, estabelecendo novas rotinas e modificando a indicação cirúrgica em função das informações da 
avaliação pré-operatória. Objetiva também informar o paciente e a equipe sobre os possíveis riscos relacionados à 
intervenção. Com esses dados, o cirurgião poderá decidir em conjunto com o paciente e sua família se a relação 
risco/benefício é favorável à intervenção. Nem sempre há dados ou evidências científicas disponíveis para analisar 
todas as situações que se apresentam. Como em muitos casos na prática médica, a análise minuciosa do paciente e 
do problema e o bom senso da equipe devem prevalecer. A intervenção cirúrgica não termina no curativo ou na 
saída da sala operatória. O conceito de perioperatório inclui a necessidade de uma vigilância pós-operatória, tanto 
mais intensa quanto maior o risco individual do paciente. Não é objetivo deste guia esgotar todas possibilidades e 
sim iniciar uma rotina que será aperfeiçoada ao longo do tempo visto à vasta prevalência de pacientes cardiopatas 
em uso de diversas e complexas medicações cardiológicas, em programação de uma cirurgia não cardíaca em nosso 
hospital. 
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II - Comorbidades: 
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III – Algorítmos: São utilizados para nortear uma sequência de decisão clínica base
pré-operatório a variável mais importante é a 
anamnese 

.
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São utilizados para nortear uma sequência de decisão clínica baseado em várias variáveis. No 
operatório a variável mais importante é a capacidade funcional do paciente, de fácil identificação pela
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1 – Definir se a cirurgia é de emergência => operar. 

2 - Condições clínicas ativas do paciente: 

São condições ativas e instáveis que se detectadas na anamnese e/ou exame físico de um paciente em pré-
operatório, levam à suspensão do procedimento cirúrgico e da necessidade urgente de sua compensação e ou 
tratamento : síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, acidente cérebro 
vascular, valvulopatias estenóticas graves, arritmias descompensadas e de alto risco. 

3 – Índices de risco 

3.1 Índice de risco pré-operatório da Sociedade de Anestesia (ASA) 

Não se mostrou eficiente em predizer eventos cardíacos futuros, tendo sido incorporada dentro do Índice de risco pré 
operatório - NSQIP MICA Model 

 

 

3.2 - Ìndice de risco pré-operatório - NSQIP MICA Model 

Modelo validado pela Sociedade Americana de cirurgiões que utiliza 5 variáveis simples  e nos dá o risco de infarto agudo do 
miocárdio  e parada cardíaca até 30 dias da cirurgia. Variáveis utilizadas são idade, creatinina, ASA, funcionalidade, risco do 
procedimento. Pode ser facilmente calculada no site www.surgicalriskcalculator.com/miorcardiacarrest ou em várias 
calculadoras de risco de aplicativos - Gupta Preoperative Cardiac Risk. Classe I de indicação pela diretriz Européia. 
Para cirurgia bariátrica temos: http://www. surgicalriskcalculator.com/bariatric-surgery-risk-calculator. 
 
 

3.3 - The Geriatric-Sensitive Cardiac Risk Index (GSCRI) 

 
Este indice é significantemente um melhor preditor de eventos cardiovasculares na população geriatrica. Trabalha com 7 
variáveis dentre as quais Avc, ASA, tipo da cirurgia, estado funcional, creatinina, história de ICC, diabetes. 
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4 - Capacidade funcional rastreada na anamnese 

 

 

5 - Risco do procedimento em que o paciente será submetido 
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Fluxograma final para decisão da avaliação perioperatória

 
 
 
 

IV - Medicações pré-operatórias 

 

1 - Manuseio dos B-bloqueadores  no pré-operatório: 

A utilização de betabloqueio no pré-operatório deve sempre respeitar dois princípios: 

1. SEGURANÇA O momento de início deve ser o mais precoce possível, para que haja tempo hábil para avaliar a resposta 
hemodinâmica de cada paciente, evitando bradicardia e hipotensão. Devem ser iniciados idealmente entre 30 dias e o mínimo 
de 2 dias pré-operatório em doses baixas, com titulação progressiva até FC de 55 a 65 bpm, sem hipotensão (PA sistólica [PAS] > 
100 mmHg). Durante todo o período pré-operatório deve ocorrer monitorização frequente de FC e PA. Caso seja detectada FC < 
50 bpm ou PAS < 100 mmHg, o betabloqueador deve ser suspenso temporariamente até que os equilíbrios hemodinâmico e 
cronotrópico sejam restabelecidos.  

2. EFICÁCIA O benefício do betabloqueador está associado ao controle da frequência cardíaca, devendo-se ter como alvo FC de 
55 a 65 bpm no pré e no pós-operatório. Por fim, cabe lembrar que não devemos suspender os betabloqueadores no pré-
operatório de pacientes que os recebem cronicamente pelas mais diversas indicações. A suspensão aguda dos 
betabloqueadores está associada a importante aumento da mortalidade pós-operatória. É importante ressaltar que os 
betabloqueadores podem ser utilizados em pacientes com doença arterial periférica dando-se preferência para os β-seletivos.  

Indicações para uso de betabloqueadores no pré-operatório: 

Pacientes com isquemia miocárdica sintomática ou evidenciada por prova funcional, pacientes que já recebem 
betabloqueadores cronicamente e  pacientes com risco cardíaco intermediário. 
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2 - Manuseio das estatinas no pré-operatório: 

Introduzir em todos pacientes que serão submetidos a operações vasculares independente do nível de colesterol, manter em 
pacientes que já usam. Ideal introduzir 2 semanas antes do procedimento. 

 

3 - Orientações de pré-operatório em pacientes usuários de antiplaquetários: 

Antiplaquetários mais usados atualmente : ácido acetil salicílico, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel (tienoperidínicos).  

Até 10,2% dos eventos cardiovasculares agudos são precedidos pela suspensão recente da aspirina ocorrendo aumento de até 
50,0% na taxa de sangramentos pré-operatório em pacientes em uso de aspirina. Por outro lado , não ocorre aumento da taxa 
de sangramentos graves, exceto nas neurocirurgias e ressecção transuretral de próstata 

Pacientes coronariopatas em programação de operações não cardíacas, manter uso do AAS em dose reduzida para 75 a 100 
mg/dia, exceto nas neurocirurgias, ressecção transuretral de próstata e naquelas com grande perda sanguínea. 

 

Anexo do risco de cada procedimento em cada Sociedade médica 
http://jaccjacc.acc.org/Clinical_Document/PMAC_Online_Appendix.pdf 

 

 

 

Paciente em uso de dupla antiagregação por angioplastia com stent recente, manter uso de AAS em todo período 
perioperatório, suspensão do clopidogrel ou ticagrelor 05 dias antes da operação (prasugrel 7 dias), e reintrodução o mais 
precoce possível, idealmente antes que o paciente complete 10 dias da suspensão. 

Paciente em antiagregação somente com tienipiridínico e proposta de operação de risco moderado a alto de sangramento, 
suspender  clopidogrel ou ticagrelor 05 dias antes da operação (prasugrel 7 dias). 

*Pacientes em uso de cilostazol devem suspender seu uso 24 horas antes da cirurgia não cardíaca, devido suas propriedades 
antiplaquetárias.         

 Intervalos preconizados entre o tipo de revascularização miocárdica e a cirurgia não cardíaca. No caso dos stents, o intervalo 
compreende o tempo de suspensão do clopidogrel ou ticagrelor (5 dias) ou prasugrel (7 dias). 
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Modalidade  Intervalo mínimo  Intervalo ideal  Nome stent 

Cirúrgica  Condições do paciente  30 dias    

Angioplastia sem stent  7 dias  14 dias   

Stent convencional  14 dias  > 6 semanas   

Stent famacológico 1º 
geração  

1 ano  indefinido       Menos usados 

        atualmente 

Stent farmacológico 2º 
geração  

3 meses  

3 meses 

6 meses  

3 meses 

Resolute , Xience 

Sinergy Biomatrix 

Stent farmacológico 3º 
geração - (sem polímero) 

1 mês 1 mês Biofreedom 

 

4 - Orientações de pré-operatório em pacientes usuários de anticoagulantes orais: 

Baseado no Consenso de pré-operatório da American College of Cadiology 2017 para fibrilação atrial somente 

I - Acessando o risco de sangramento do procedimento 

Classificaremos o risco de cada procedimento de acordo com a posição de cada sociedade médica em : irrelevante, baixo, 
incerto, intermediário/alto. 

Importante:  anestesia neuroaxial (epidural e espinhal) considerada de baixo risco de sangramentos, porém como suas 
seqüelas podem ser importantes, são considerados de alto risco ! 

Segue abaixo link disponibilizado pelo Consenso de anticoagulação de 2017 da ACC, onde cada sociedade coloca seu parecer de 
seus procedimentos quanto ao risco de sangramentos. A seguir uma tabela criada mostrando quais os procedimentos de cada 
sociedade foram classificados de até baixo risco de sangramento, em em negrito informações importantes. 

http://jaccjacc.acc.org/Clinical_Document/PMAC_Online_Appendix.pdf 

Tabela de risco de sangramentos irrelevantes até baixos, dos procedimentos das mais diversas especialidades médicas 

Cardiologia Coronariografia transradial 
Angioplastia transradial 
Implante de marcapasso, CDI, ressincronizador 
Ablações de arritmias 

Pneumologia Intubação traqueal 
Broncoscopia sem biópsia 

Oftalmologia Catarata, mesmo complexa (muito baixo risco) 
Fotocoagulação (muito baixo risco) 
Pálpebra (baixo risco) 
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Ortopedia Ressecções superficiais 
Odontologia Bloqueio nervo dentário 

Extração de até 3 dentes 
Incisão e drenagem 
* Implante dentário é risco intermediário ! 

Ginecológica Laparoscopia 
Histeroscopia 
Biópsia cervical 
Biópsia vulvar 
Curetagem em grávida 

Geral Punção arterial 
Paracentese abdominal 
Biópsia pele 

Reumatologia Artrocentese (clinicamente irrelevante) 
Injeção em bursa, tendão (clinicamente irrelevante) 

Mastologia Biópsia mamária 
Aspiração por agulha 

Gastroenterologia Endoscopia digestiva alta com biópsia 
Colonoscopia com biópsia 

Nefrologia Implante de cateter de hemodiálise 
Medicina da dor Bloqueio de nervo periférico e compressível 

*Bloqueio espinhal e epidural e os profundos não compressíveis tais como o 
plexo lombar e cervical, são considerados de alto risco 

Urologia Litotripsia 
Ureteroscopia 

 

II - Acessando o risco clínico de sangramento do paciente 

Considerar aumentado se qualquer um dos seguintes estiver presentes 

 
Sangramentos maiores ou hemorragia cerebral dentro dos 3 meses da cirurgia 
Anormalidades quantitativas ou qualitativas das plaquetas, incluindo uso de antinflamatórios 
RNI acima do nível terapêutico no momento cirúrgico 
História de sangramento com “ponte prévia” 
História de sangramento com procedimento similar 
 

III - Indicando ou não a interrupção do anticoagulante oral 

Necessário definir 3 variáveis : tipo do anticoagulante, risco de sangramento do procedimento e risco 
clínico de sangramento do paciente. 
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Varfarin 

 

 

 

 

 

A suspensão na faixa terapêutica é feita 5 dias antes do procedimento, na faixa subterapêutica 3-4 dias e 
na supraterapêutica maior que 5 dias. Idealmente o RNI deverá ser repetido na manhã da cirurgia, sendo 
liberada abaixo do valor de 1,5. 
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Apixaban, dabigatran ou rivaroxaban 

 

(os trabalhos são menos consistentes e a preocupação é maior com o uso dos mesmos) 

 

 

 

 Este tempo de suspensão deverá seguir a tabela abaixo e é dependente do clearance de creatinina, risco de 
sangramento do procedimento e tipo do novo anticoagulante. 

 

 

                                                                       Dabigatran                                                         Apixaban, rivaroxaban, edoxaban 

Clcr ml/min ≥80 50-79 30-49 15-29 <15 ≥30 15-29 <15 
Risco de sg. do 
procedimento 

        

baixo ≥24h ≥36h ≥48h ≥72h  ≥96h ≥24h ≥36h ≥48h 
Incerto,intermediário, 
alto 

≥48h ≥72h ≥96h ≥120h  ? ≥48h ≥72h ≥72h 
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IV - Identificando qual paciente deverá fazer a “ponte” pelo seu risco trombótico 

 

Visão geral: 

 

 

Uma vez que se tenha decidido em suspender a anticoagulação para determinado procedimento, a próxima etapa é 
traçar uma estratégia que minimize o risco trombótico pré-operatório durante a descontinuação do anticoagulante e 
minimizar o risco de sangramento. 

Os novos anticoagulantes orais possuem meia vida curta que elimina a necessidade de administrar um 
anticoagulante alternativo durante esta temporária interrupção. Diante disso NÃO SE FAZ “PONTE” COM OS NOVOS 
ANTICOAGULANTES ORAIS. 

Já para os pacientes em uso de warfarin, o efeito anticoagulante demora a se dissipar quando o mesmo é 
interrompido e demora ser atingido quando o mesmo é reiniciado. Consequentemente, pacientes em uso de 
warfarin que são de alto risco de eventos tromboembólicos podem se beneficiar desta “ponte” usando agentes 
parenterais no pré e pós-operatório. 
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Para identificar o risco trombótico de um paciente em uso de warfarin e definir da necessidade ou não da ponte: 

 

 

 

VI - Como fazer a “ponte” – recomendações: 

1. Descontinue o warfarin e inicie a terapia anticoagulante parenteral (heparina de baixo peso molecular 
ou não fracionada) quando o RNI estiver < 2,0. 

2. Quando o RNI < 1,5, descontinue a heparina não fracionada ≥4 horas antes do procedimento. 
3. Ou quando RNI < 1,5, descontinue a heparina de baixo peso molecular pelo menos 24 horas antes do 

procedimento. 
 

VII - Orientações para reinício da anticoagulação pós procedimento: 

1. Assegure-se da completa hemostasia cirúrgica. 
2. Considere reais conseqüências de sangramento nas cirurgias intracranianas e espinhais. 
3. Considere fatores específicos do paciente que possam predispor à complicações hemorrágicas tais 

como disfunção plaquetárias e medicações antiplaquetárias. 
4. Pelo fato do efeito anticoagulante do warfarin iniciar-se após 24-72 horas após a sua administração, 

na maioria das situações pode ser reiniciado 24 horas após o procedimento na dose usual do paciente. 
5. Pacientes em uso de warfarin com risco moderado e alto de eventos tromboembólicos, podem iniciar 

o agente parenteral, mantendo-os somente até quando RNI 2,0 for alcançado. Caso haja preocupação 
quanto ao risco hemorrágico, poder-se-á iniciar o warfarin sem a “ponte”. 
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6. Nos procedimentos de baixo risco de sangramento, o anticoagulante parenteral, caso indicado,  pode 
ser iniciado dentro das 24 horas do procedimento. 

7. Nos procedimentos de alto risco de sangramentos, o anticoagulante parenteral, caso indicado,  deve 
ser postergado até 48-72 horas depois do procedimento. 

8. O tempo de reinício dos novos anticoagulantes orais (NOACs) deve ser considerado similarmente ao 
tempo de reinício dos anticoagulantes parenterais discutidos previamente, lembrando que não é 
necessária nenhuma ponte com os NOACs. 
 

5 – Orientações para descontinuação das medicações para diabetes melitos 

 

 

 

 

V - Prevenção de doença tromboembólica 

A adequada profilaxia do tromboembolismo venoso no espectro da avaliação pré-operatória envolve o 
conhecimento detalhado dos fatores de risco de cada paciente e dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico. 

Fatores de risco : Cirurgia, trauma (grandes traumas ou de membros inferiores), imobilidade, paresia de membros 
inferiores, neoplasia, terapia contra o câncer (hormonal, quimioterapia, inibidor de angiogênese ou radioterapia), 
tromboembolismo venoso prévio, compressão venosa (tumor, hematoma, anormalidade arterial), idade avançada, 
gravidez e puerpério, anticoncepcionais com estrogênio ou terapia de reposição hormonal, moduladores seletivos 
de receptores de estrogênio, agentes estimulantes da eritropoiese, doença clínica aguda, insuficiência cardíaca ou 
respiratória, doença intestinal inflamatória, síndrome nefrótica, doenças mieloproliferativas, hemoglobinúria 
paroxística noturna, obesidade, tabagismo, cateterização venosa central, trombofilia adquirida ou hereditária. 
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Caprini deep vein thrombosis risk score: (aplicativo) 

 

 

O momento do início da heparina profilática varia com o risco de TEV, medicação e tipo de anestesia utilizado 

 

 

Seguir protocolo do Hospital Madre Teresa intranet: 

Risco moderado 

 HBPM, SC, doses baixas, 1x  ao dia (por exemplo, enoxaparina 20 mg, 1x ao dia) 
 Iniciar 2 horas antes da cirurgia se anestesia geral 

 Iniciar 2 horas após a cirurgia se bloqueio 

Risco alto 

 HBPM – SC, doses altas, 1x ao dia (por exemplo, enoxaparina. 40 mg, 1 x ao dia) 
 Iniciar 12 horas antes da cirurgia 
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1-Situações especiais 

1.1 – Bariátrica 
 

 

1.2 – Cirurgia prótese de joelho e quadril 
 

 

1.3 – Cirurgia de fratura de quadril 
 

 

1.4  – Pacientes com lesões em membros inferiores distais ao joelho que requerem 
imobilização e artroscopia do joelho sem história prévia de tromboembolismo venoso  
 

 

1.5 - Doses estudadas dos novos anticoagulantes nas cirurgias de prótese de quadril e  
joelho (ajustar as doses em pacientes com queda da função renal) 
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VI - Profilaxia de endocardite infecciosa 

Deve-se destacar a alta prevalência de má saúde bucal em nosso meio. De tal forma que, na nossa realidade, 
provavelmente é mais adequado ampliar a indicação de antibioticoterapia profilática de EI para todos os pacientes 
portadores de valvulopatias anatomicamente significativas, ao invés de usar tal estratégia somente naqueles com 
alto risco de complicações caso adquiram: portador de prótese cardíaca valvar,  valvulopatia corrigida com material 
protético, antecedente de endocardite infecciosa, valvulopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco, 
cardiopatia congênita cianogênica não corrigida, cardiopatia congênita cianogênica corrigida que evolui com lesão 
residual, cardiopatia congênita corrigida com material protético. 

Estender a indicação também para procedimentos potencialmente contaminados ou com manipulação de mucosa 
nos tratos gastrointestinal e geniturinário. Profilaxia não indicada para: broncoscopia, laringoscopia, intubação 
orotraqueal, gastroscopia, cistoscopia, colonoscopia, parto vaginal, cesária ou ecotransesofágico. 
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VII – Procedimentos dentários 
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VIII – Procedimentos endoscópicos 

 

 

 

IX – Procedimentos oftalmológicos: 
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X- Confeccionando o relatório final para o cirurgião 

Segundo as recomendações Brasileiras (SBC) e Internacionais (ESC e ACC) de perioperatório em cirurgia não 
cardíaca: 

1- Condições cardíacas ativas:  nehuma ou as seguintes (síndrome coronariana aguda, ICC 
descompensada, valvulopatias estenóticas graves, arritmias descompensadas) 

2- Capacidade funcional rastreada :  <4  mets ou  ≥ 4mets 
3- Risco do procedimento:  baixo, intermediário ou alto 
4- Perioperative Myocardial infarction or cardiac arrest risk calculator:  <1%  ou > 1%  

www.surgicalriskcalculator.com/miorcardiacarrest  ou Gupta Prioperatve Cardiac Risk (Iphone) 
(idade, creatinina, ASA, funcionalidade, procedimento).  

5- The Geriatric-Sensitive Cardiac Risk Index (GSCRI):  
6- Caprini deep vein thrombosis risk:  

 

As condições 1 à 6 acima em conjunto , para este paciente , segundo as diretrizes permitem: liberação 
cirúrgica. 

Recomendações quanto: 

1-Manutenção de medicações ou redefinição de dosagens. 

2-Retirada de medicações por tempo a definir. Orientações quanto alergias medicamentosas. 

3-Manuseio de antiplaquetários e anticoagulantes especificamente. 

4-Orientações quanto ao clearance de creatinina e manuseio das drogas pré e pós operatório. 

5-Avaliar necessidade de profilaxia para trombose venosa profunda seguindo o protocolo HMT. 

6-Avaliar necessidade de profilaxia para endocardite infecciosa. 

7-Definir ambiente de pós-operatório. 

 

Poder-se-á complemetar as informações preenchendo um formulário muito bom e detalhado online, em 
porcentagem , das possíveis complicações pós operatórias.  

Para isto acessa-se :     www.riskcalculator.facs.org 

 

 

Dr. Pedro Rousseff    drousseff@gmail.com 


