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Estatuto do idosoEstatuto do idoso



“A maioria dos idosos tolera um 
procedimento cirúrgico tão bem quanto os 
mais jovens”

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



Paciente cirPaciente cirúúrgico idosorgico idoso

Morbidade operatória de pacientes operados por câncer gástrico 

_______________________________________________________________

Idade (anos)        N pacientes       N complicação (%)      p
_______________________________________________________________

< 60                     62                    7      (11,29)   
≥ 60                     62                   20     (31,75)     < 0,01
_______________________________________________________________

___________
Gong DJ, et al. World J Gastroenterol 2008;14:6560-3



Paciente cirPaciente cirúúrgico idosorgico idoso

Morbidade pré-operatória de pacientes com câncer gástrico 

_______________________________________________________________

Morbidade     65-74 anos (N 330)   > 74 anos (N 103)      p
_______________________________________________________________

Albumina <3,5     89 (30,9%)          46 (44,6%)       <0,001 
Anemia <10g/dl 69 (20,9%)          24 (23,3%)           0,61
Hipertensão         71 (21,5%)          39 (37,8%)       <0,001
Doença Resp.      16 (4,8%)            19 (18,4%)       <0,001
+ 3 Doenças               0                   9 (8,7%)         <0,001
+ 4 Doenças               0                   2 (1,9%)         <0,001
_______________________________________________________________

___________
Wu CW, et al. World J Surg 2000;24:465-72



Paciente cirPaciente cirúúrgico idosorgico idoso

Co-morbidade pré-operatória do octagenário submetido a cirurgia de grande porte

___________
Tan KY, et al. World J Surg 2006;30:547-52



Fatores de risco do paciente cirFatores de risco do paciente cirúúrgico idosorgico idoso

___________
Turrentine FE, et al. J Am Coll Surg 2006;203:865-77



___________
Turrentine FE, et al. J Am Coll Surg 2006;203:865-77

Fatores de risco do paciente cirFatores de risco do paciente cirúúrgico idosorgico idoso



Fatores de risco em relaFatores de risco em relaçção ão àà idadeidade

___________
Turrentine FE, et al. J Am Coll Surg 2006;203:865-77



Paciente submetido a gastrectomia por Paciente submetido a gastrectomia por 
câncer gcâncer gáástricostrico

___________
Wu CW, et al. World J Surg 2000;24:465-72



� A comorbidade que acompanha o paciente idoso é mais 

importante em relação ao resultado pós-operatório que a 

idade cronológica daquele paciente submetido a cirurgia de 

grande porte.

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



� O grande risco ocorre durante o pós-
operatório, quando a resposta ao trauma pode 
desencadear alterações que aumentam a 
morbidade em até cinco vezes e são 
responsáveis pela maior mortalidade dos 
pacientes de idade avançada. 

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



� Cirurgia
Eletiva
Urgência

Falta de preparo adequado
Perigo iminente à sua vida

Paciente cirPaciente cirúúrgico idosorgico idoso



___________
Barlow AP, et al. Ann R Coll Surg Engl 1989;71:110-4

Mortalidade na cirurgia de emergência no idoso (> 70 anos).
___________________________________________________________________

65-74 anos            >74 anos          p
___________________________________________________________________

Mortalidade (%)                3,4                    8,5       < 0,05
Emergência noturna(%)     5,8                    12,1           < 0,003
___________________________________________________________________

EmergênciaEmergência



Idoso com câncerIdoso com câncer

___________
Petrowsky H, et al. World J Surg 2005;29:1093-1100

Mediana de idade no diagnóstico em neoplasias hepato-biliopancreáticas

________________________________________________________________
Idade mediana    (anos)

________________________________
Local do tumor                                    Masculino     Feminino          Total
________________________________________________________________
Fígado                                                     64     70                 66
Vesícula biliar                                           73        73                 73
Via biliar intra-hepática                              71                  76        73
Via biliar extra-hepática                             71                  74         73
Pâncreas                                                  70    74                 72
________________________________________________________________



Idoso com câncerIdoso com câncer

___________
Monson K, et al. Arch Surg 2003;138:1061-7



Idoso com câncerIdoso com câncer

Paciente com câncer submetido a cirurgia eletiva ou de emergência
� Morbidade e mortalidade na cirurgia de emergência no idoso 
(> 70 anos) aumenta em 20% a 30%, contra 10% na cirurgia 
eletiva.
___________________________________________________________________

Eletiva               Emergência
___________________________________________________________________

Câncer gástrico                         12,5%                    30,7%
Câncer colo-retal                        7,5%                     23,3%
___________________________________________________________________

___________
Monson K, et al. Arch Surg 2003;138:1061-7



_______________________________________________________________

Cirurgia                    complicação   mortalidade      p
_______________________________________________________________

Esofagectomia < 70        22%                 0        
Esofagectomia ≥ 70        30%              6,6%         > 0,05
Gastrectomia   < 70        35%                0,9%
Gastrectomia   ≥ 70        41%              1,8%         > 0,05
_______________________________________________________________

___________
Audisio RA, et al. Ann Oncol 1997;8:317-26

Cirurgia eletiva para câncerCirurgia eletiva para câncer



Primeiro não prejudicarPrimeiro não prejudicar

Dois pacientes com câncer do pâncreas 
irressecável (dor lombar, icterícia, vômitos, perda 
de peso). Iguais em todos os aspectos. A única 
diferença era a idade.
� Mulher de 85 anos
� Mulher de 35 anos
A maioria dos cirurgiões escolheu realizar a cirurgia 
mais agressiva no paciente mais jovem. Um terço 
apenas operaria também o mais idoso, apesar do 
excelente estado geral.

___________
McCahill LE, et al. J Am Coll Surg 2002;195:411-23



Paciente idosoPaciente idoso

___________
McCahill LE, et al. J Am Coll Surg 2002;195:411-23



“não se pode pensar em expectativa de vida ao 

ocupar-se de um doente.”



“a idade do paciente não deve ser contra-indicação 

à intervenção cirúrgica. O manuseio destes 

pacientes deve ser direcionado aos sintomas, às 

condições de saúde e estado funcional, avaliando as 

vantagens do tratamento paliativo.”

___________
Zenilman ME, et al. Adv Surg 2004;38:55-64



ConsideraConsideraçções ões ééticas e terapêuticasticas e terapêuticas

___________
Zenilman ME, et al. Adv Surg 2004;38:55-64



Manuseio prManuseio préé--operatoperatóório do paciente idosorio do paciente idoso

� Avaliação de órgãos e sistemas
Cardiovascular
Respiratório
Renal 
Neurológico
Endócrino
� Estudo da comorbidades
Diabetes
Hipertensão
� Definir as particularidades da cirurgia
Icterícia
� Reconhecer os cuidados específicos do idoso



� Repercussões constantes e proporcionas
Coração do idoso:

� insuficiente: miocardose e isquemia crônica
� Miocárdio: maior propensão ao infarto (óbito no PO)
� Distúrbios de condução (arritmias)
Sistema vascular:

� fenômenos ateroscleróticos e tromboembólicos 
� Insuficiência de mediadores vasoativos
� Deterioração microvascular – redução da perfusão tissular
� Repouso prolongado e imobilização - tromboembolismo 

Sistema cardiovascularSistema cardiovascular



� Preditores clínicos do aumento do risco cardiovascular perioperatório
___________________________________________________________________________________________

Maiores síndromes de instabilidade coronariana, insuficiência cardíaca 
congestiva   descompensada,  arritmias  significantes, doença   
valvular severa.

Intermediários    angina pectoris leve, infarto do  miocárdio prévio, ICC  prévia 
ou compensada, diabetes mellitus.

Menores            idade avançada, ritmo não sinusal, baixa capacidade funcional, 
história de AVC, hipertensão sistêmica não controlada.

___________________________________________________________________________________________

___________
Priebe HJ. Br J Anaest 2000;85:763-78

Sistema cardiovascularSistema cardiovascular



Paciente ictPaciente ictééricorico

� Sangramento
� Infecção
� Insuficiência renal

_____________
Torres OJM, et al. Rev Bras Med 57:602-614, 2000



Paciente ictPaciente ictééricorico

� Hidratação
� Vitamina K
� Plasma
� Antimicrobianos
� Cuidados com halogenados

_____________
Torres OJM, et al. Rev Bras Med 57:602-614, 2000



Paciente com diabetes mellitusPaciente com diabetes mellitus

� Metabólicas
- Cetoacidose
- Coma hiperosmolar
- Hipoglicemia
- Hipocalemia
- Vômitos
- Desidratação

� Doença cardiovascular
- Aumento do risco de Infarto Agudo do Miocárdio
- Acidente Vascular Cerebral (AVC)

� Complicações Crônicas
- Neuropatia autonômica
- Parada cardio-respiratória
- Hipotensão arterial
- Arritmias cardíacas  
- Gastroparesia
- Bexiga neurogênica

� Complicações perioperatórias do Diabetes mellitus

� Nefropatia diabética 
- Uso de contrastes
- Clearance de drogas
- Sobrecarga de volume

� Outras
- Aumento do risco de infecção
- Diminuição da cicatrização de feridas



Paciente com diabetes mellitusPaciente com diabetes mellitus

� Clínico
- Internação 1 ou dois dias antes
- Cirurgia no período da manhã
- Controle com insulinoterapia subcutânea
- Suporte nutricional 

� Monitorização da glicemia
- Antes da refeições
- Antes de dormir
- 2-3 horas da manhã
- 1-2 horas após as refeições

� Controle perioperatório do Diabetes mellitus



� Tratamento da hipoglicemia (glicemia <60 mg/dL)
� Descontinuar a infusão de insulina
� Administrar glicose a 50% IV.  
- Paciente acordado: 25ml 
- Paciente desacordado: 50ml
� Rechecar a glicemia a cada 20 minutos e repetir 25 ml de 
glicose a 50% IV se <60 mg/dL. Reiniciar a infusão de insulina 
quando a glicemia estiver >70mg/dL. Reiniciar a infusão com 
algoritmo inferior. 
� Para a hipoglicemia que não for corrigida em 20 minutos 
administrar 50ml de glicose 50% IV e descontinuar a infusão 
de insulina. 

Paciente com diabetes Paciente com diabetes mellitusmellitus



AVCFator genético

Doença de BehçetTrombofilia secundária

PolicitemiaTrombofilia primária

Síndrome nefróticaTVP/EP prévias

Doença inflamatória intestinal crônicaUso de contraceptivo

InfecçãoTerapia de reposição hormonal

Paralisia de MMIIGravidez e puerpério

Doenças clínicasImobilização prolongada

CâncerVarizes de MMII

CirurgiaObesidade

TraumaIdade avançada > 40 anos

Doença ou procedimento cirúrgicoFatores do paciente

Trombose venosa profunda e Trombose venosa profunda e 
embolia pulmonarembolia pulmonar



Dor e complicaDor e complicaçção pulmonar pão pulmonar póóss--operatoperatóóriaria

___________
Shea CW, et al. Heart Lung 2002;31:440-9



Dor e complicaDor e complicaçção pulmonar pão pulmonar póóss--operatoperatóóriaria

� Tríade de prevenção de complicação pulmonar

Controle da dor

Mobilização precoce Fisioterapia respiratória

___________
Shea CW, et al. Heart Lung 2002;31:440-9



Sistema respiratSistema respiratóóriorio

� Complicações pulmonares elevadas
� Evolução pode ser fatal
� Pneumonia presente em metade dos óbitos pós-operatórios

Operações torácicas ou abdominais em pacientes acamados:

� Atelectasia é freqüente por restrição respiratória (dor ou dificuldade de expansão 
torácica
� Respiração superficial destes pacientes, redução do tono muscular do diafragma e 
músculos acessórios
� Enrijecimento das cartilagens costais
� Aumento do espaço vazio respiratório (por dilatação da árvore traqueobrônquica e 
pior ventilação alveolar)
� Capacidade vital diminuída (perda da elasticidade pulmonar) 
� Atelectasia +perfusão pulmonar reduzida +insuficiência epitelial alveolar=pneumonia
� Sepse + sistema imunitário deficiente=principal causa de morte

___________
Shea CW, et al. Heart Lung 2002;31:440-9



Cuidados especiais no prCuidados especiais no préé--operatoperatóóriorio

� Enfisematoso
� Tabagista
� Pneumoconioses
� Asma crônica

� Aporte de oxigênio no transoperatório
� Antibioticoprofilaxia
� Hidratação adequada (evitar hiper-hidratação)

___________
Fernandes CR, et al. Rev Bras Anestesiol 2002;52:461-70



Sistema Sistema digestdigestóóriorio

� Distúrbios de condução iônica,e alterações no trânsito

Sintomas:
Disfagia
Plenitude
Retardo no esvaziamento
Desconforto no HD
Discinesia vesicular
Constipação (má função muscular colônica)
ou incontinencia fecal (hipotonia estriada)
Quadros confusionais



Hipotrofia do sistema digestório
� hipocloridria
� Anemia perniciosa
� Má absorção
� Diarréia
� Distírbios hidroeletrolíticos
� Desnutrição

Sistema Sistema digestdigestóóriorio



Ato cirúrgico

- Úlcera péptica, esofagite
- Erosões agudas
- Manter medicação protetora
Complicações pós-operatórias
- Nem sempre evidentes
- Pode não apresentar manifestação abdominal
- Identificar apatia, distúrbio HE
- Má evolução sugere laparotomia
- Sobrevida depende da precocidade

_____________
Torres OJM, et al. Rev Bras Med 57:602-614, 2000

Sistema Sistema digestdigestóóriorio



Cirurgia para Câncer coloCirurgia para Câncer colo--retal no idosoretal no idoso
Colorectal Cancer Collaborative GroupColorectal Cancer Collaborative Group

_____________
Simmonds PD, et al. Lancet 2000;356:968-74



Cirurgia videolaparoscCirurgia videolaparoscóópicapica

Tratamento do câncer colo-retal por videolaparoscopia

_____________
Scheidbach H, et al. Langenbecks Arch Surg 2005;390:328-32



Sistema urinSistema urinááriorio

Rins
- Hipoplasia com a idade
- Pode reduzir 1 terço do seu tamanho
Consequências
- Menor número de glomérulos
- Comprometimento na filtração
- Alteração da osmolaridade urinária
- Sem repercussão clínica se não houver sobrecarga



Trauma maior 
- Queda do fluxo sanguíneo devido a insuficiência cardiovascular
- Retenção  de escórias e hiperpotassemia
Conduta:
- Avaliação periódica de creatinina e ions séricos
- Medicação: considerar função renal
- Avaliação obrigatória da diurese (volume e aspecto)
-Urina miccional é o ideal
Comprometida:baixa contratilidade vesical perda do tono, 
afecções da próstata, dor, trauma, raquianestesia. 

Sistema urinSistema urinááriorio



Exames laboratoriaisExames laboratoriais

Hematológicos:
- Eritrograma,leucograma,coagulograma
Bioquímicos:
- Informar desequilíbrio ácido-básico
- Distúrbio iónico: hiponatremia, avaliar o cálcio
- Gasometria
-Creatinina: nefropatia, medicamentos e anestésicos nefrotóxicos
-Glicemia: diabetes, nutrição parenteral 
Idoso: fosfatase alcalina, colesterol e ácido úrico elevados. 
Albumina, T3 e depuração da creatinina menores. Glicosúria pode 
estar normal com glicemia elevada. 



Exame de urina 
- Cateterismo vesical: risco de infecção urinária e sepse oculta.
Exame bacteriológico
Todas as secreções ou excreções colhidas do paciente
- Hemoculturas e sepes oculta colhida durante o pico febril

Exames laboratoriaisExames laboratoriais



Exame de imagem 
- Recurso diagnóstico
- Permite intervenções
Observação:
- Cerca de 1 terço das afecções pulmonares podem não ser 
diagnosticadas por exame clínico minucioso.
- As complicações mais frequentes e graves dos idosos 
acometem os pulmões
- É justificável a radiografia de tórax como rotina pré-oparatória 
mesmo na ausência de manifestação clínica específica.

Exames de imagemExames de imagem



Sistema endSistema endóócrinocrino--metabmetabóólicolico

� Hipotireidismo senil (constipação, fadiga, pele seca e confusão 
mental)
� Supra-renal tem função reduzida
� Diabetes (retardo cicatricial, aumento da incidência de sepse, 
fenômenos degenerativos  cicatriciais, úlceras cutâneas
� Investigar a glicemia de todos os doentes idosos



Sistema Nervoso CentralSistema Nervoso Central

� Insuficiência cerebral
Redução de nutrientes e oxigênio ao cérebro
Desidratação progressiva e desmielinização neuronal
� Conseqüência:
Lentidão de raciocínio e reflexos
� Associado:
Hipoacusia e deficiência visual
Demência
Distúrbio no equilíbrio postural
Parkinson

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



CirurgiaCirurgia

� Ato cirúrgico
� Medicamentos
� Anestesia
� Hipóxia trans e pós-operatória

Delirium
� Paciente idoso

“Tolera mal a hipóxia, mudanças bruscas tensionais e 
distúrbios hidro-eletrolíticos”

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



Aparelho locomotorAparelho locomotor

Osteoporose
Hipotrofia muscular
Distúrbios neurológicos
Cardiovasculares
Efeitos psicóticos
Lipotimias
Metabólicos
Baixa acuidade visual
Arritmias cardíacas
Fraqueza muscular
Efeito de drogas

Vigilância constante ou UTI

QuedasQuedas

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



Aparelho locomotorAparelho locomotor

Aumento do tempo de hospitalização
Imobilização no leito
Depressão do sistema imune
� Infecção

Imobilização prolongada
� Úlcera de decúbito

___________
Petroianu A, et al. Clínica e cirurgia geriátrica, 1999



“o paciente cirúrgico idoso deve ser visto e 

acompanhado de forma diferenciada, por uma 

equipe multi-profissional. Deve ser examinado 

tantas vezes quantas necessárias. Todos os órgãos e 

sistemas devem ser examinados de forma 

sistematizada. A detecção precoce da alteração é

capaz de modificar o curso da complicação.”



Obrigado!


