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Recomendação  

 

Escolha não iniciar o ato anestésico em doentes com expectativa de vida limitada, com elevado risco de 

morte ou recuperação funcional gravemente comprometida, sem discutir com a equipa e o doente, os 

resultados esperados e objetivos do tratamento. 

Justificação  

 

Os doentes com baixa reserva fisiológica e/ou as cirurgias de elevado stress fisiológico, podem condicionar 

morbimortalidade significativa no perioperatório. A cada doente deve explicar–se os potenciais benefícios, riscos frequentes 

e riscos graves associados ao procedimento e as eventuais alternativas viáveis e cientificamente reconhecidas, assim 

como identificar os potenciais riscos decorrentes de uma não intervenção. Esta situação é particularmente pertinente em 

doentes com expectativa de vida limitada. Esta discussão deve ser orientada por uma equipe multidisciplinar. É importante 

garantir a prestação de cuidados alternativos, focalizados no conforto e dignidade do doente. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Recomendação original disponível em: 

http://www.choosingwisely.co.uk/i-am-a-clinician/recommendations/#1476651640539-f279ec69-9e40  

 

Uma recomendação de: 
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