
Técnicas de anestesia geral para melhorar a recuperação após a cirurgia: 

controvérsias atuais 

 

General anesthetic techniques for enhanced recovery after surgery: Current 

controversies 

 

Os programas que visam uma recuperação aprimorada e rápida do paciente após a 

cirurgia são cada vez mais comuns em todo o mundo, uma vez que se mostraram 

eficazes em reduzir complicações pós-operatórias, melhorar a recuperação funcional e 

reduzir o tempo de internação hospitalar, sem com isso aumentar as taxas de 

readmissão após a alta. Nesse sentido, repensar as técnicas e drogas anestésicas é de 

fundamental importância.  

 

O estudo publicado na edição de dezembro do periódico Best Practice & Research 

Clinical Anaesthesiology (Fator de Impacto: 2.431), traz justamente uma reflexão sobre 

o tema e o papel do anestesiologista para que seja possível alcançar os objetivos 

desses programas, sempre beneficiando o paciente e aprimorando a qualidade 

anestésica.  

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

  

Resumo  

 

A técnica de anestesia geral pode influenciar não apenas os resultados pós-

operatórios imediatos, mas também os resultados de longo prazo, além da 

internação hospitalar (por exemplo, readmissão após a alta). Não há evidências 

sobre a superioridade da anestesia venosa total sobre a anestesia inalatória em 

relação aos resultados pós-operatórios, mesmo em populações de alto risco, 

como pacientes com câncer. A técnica ideal de anestesia geral balanceada para 

melhorar a recuperação após cirurgia eletiva em adultos inclui evitar o uso 

rotineiro de midazolam no pré-operatório, evitar anestesia profunda, usar 

abordagem poupadora de opioides, minimizar agentes bloqueadores 

neuromusculares e reversão apropriada da paralisia residual. Visto que os 

efeitos residuais dos medicamentos usados durante a anestesia podem 

aumentar a morbidade pós-operatória e retardar a recuperação, é prudente usar 

um número mínimo de combinações de medicamentos, além de que as drogas 

usadas devem ter ação mais curta e serem administradas na dose mais baixa 

possível. É imperativo que o anestesiologista perspicaz considere se cada 

medicamento usado é realmente necessário para atingir os objetivos 

perioperatórios. 
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