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Os casos de anestesia realizada fora do ambiente cirúrgico cresceram muito nos últimos 

anos e estima-se que aumentarão ainda mais na próxima década, chegando a 

representar 50% ou mais do total de anestesias aplicadas. Os dados são do estudo 

publicado na edição de novembro do periódico British Journal of Anaesthesia (Fator de 

Impacto: 9.166). Contudo, segundo o próprio estudo, existem diversos fatores que 

podem implicar em maiores taxas de morbidade e mortalidade em casos de anestesia 

fora do centro cirúrgico, quando comparados aos casos em ambiente cirúrgico.  

 

O material analisa os dados de estudos publicados entre janeiro de 1994 e março de 

2021, avaliando os diversos fatores envolvidos nos desfechos dessas anestesias, além 

de trazer sugestões de métodos para melhorar a segurança e o desempenho das 

anestesias realizadas em ambiente não cirúrgico.  

 

O abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

Resumo 

Anestesia fora do centro cirúrgico é a anestesia aplicada fora de um ambiente 

tradicional de sala de cirurgia. Os casos de anestesia fora da sala cirúrgica 

aumentaram significativamente nos últimos 20 anos e estima-se que 

representem metade de todos os anestésicos administrados na próxima década. 

Em contraste com a maioria dos outros contextos de administração dos 

medicamentos, a anestesia fora do centro cirúrgico é realizada em ambientes de 

alto volume e com ritmo acelerado, não otimizados para cuidados de anestesia. 

Esses fatores predisponentes combinados com o aumento do volume de casos, 

menos experiência dos provedores e pacientes graves, aumentam o potencial 

de eventos adversos evitáveis. Nossa revisão narrativa examina a morbidade e 

mortalidade em ambientes em que são aplicadas anestesias fora do centro 

cirúrgico quando comparadas às realizadas no centro cirúrgico, além dos fatores 

que afetam a segurança em ambientes externos à sala cirúrgica. Uma revisão 

da literatura de 1 ° de janeiro de 1994 a 5 de março de 2021 foi conduzida 

utilizando PubMed, CINAHL, Scopus e ProQuest. Após a conclusão da triagem 

de resumos e revisão do texto completo, 30 artigos foram selecionados para 

inclusão. Esses artigos sugeriram taxas mais altas de morbidade e mortalidade 

em casos de anestesia em ambiente não cirúrgico quando comparadas aos 

casos em centro cirúrgico. Isso incluiu uma proporção maior de reclamações de 

morte e complicações atribuíveis à oxigenação inadequada, e uma maior 

probabilidade de eventos adversos evitáveis. Apesar de relativamente poucas 

tentativas de quantificar as preocupações com a segurança, foi possível 

encontrar uma série de questionamentos quanto à segurança dos sistemas 

repetidas nos diversos estudos, incluindo iluminação insuficiente, barulho, 

espaço de trabalho apertado e acesso restrito aos pacientes. Equipamentos 

antigos e desconhecidos, falta de familiaridade da equipe e avaliação pré-

operatória limitada também são desafios comumente observados. Aplicando 

uma visão de sistemas de segurança, é possível sugerir uma variedade de 



métodos para melhorar a segurança e o desempenho das anestesias realizadas 

em ambiente não cirúrgico. 
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