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O monitoramento durante a anestesia e na recuperação é importante para maior 

segurança do paciente, uma vez que, dentre outros benefícios, ajuda a detectar com 

antecedência uma piora na condição do paciente. A Association of Anaesthetists, 

associação dos anestesistas da Irlanda e Grã-Bretanha, publicou na edição de setembro 

do periódico Anaesthesia (Fator de Impacto: 6.955) a sua 6ª edição dos Padrões de 

Monitoramento Durante a Anestesia e Recuperação, que substitui a versão publicada 

em 2015. O objetivo do documento é orientar sobre os padrões de monitoramento de 

qualquer paciente submetido a anestesia ou sedação, além de trazer novas seções para 

discutir especificamente a capnografia, sedação e anestesia regional.  

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

 

  Resumo:  

 

Esta diretriz atualiza e substitui a 5ª edição dos Padrões de Monitoramento, 

publicado em 2015. O objetivo deste documento é fornecer orientações sobre os 

padrões de monitoramento de qualquer paciente submetido a anestesia ou 

sedação sob os cuidados de um anestesiologista. As recomendações destinam-

se principalmente a anestesistas que atuam no Reino Unido e na Irlanda, mas 

reconhece-se que essas diretrizes também podem ser utilizadas em outras 

partes do mundo. Os padrões mínimos para monitorar pacientes durante a 

anestesia e na fase de recuperação estão incluídos. Também há orientações 

sobre o acompanhamento de pacientes em sedação e durante a transferência. 

Existem novas seções que discutem especificamente a capnografia, a sedação 

e a anestesia regional. Além disso, as indicações para eletroencefalograma e 

monitoramento neuromuscular foram atualizadas. 
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