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Regulamento ajuda a garantir o sucesso das cirurgias para a comunidade anestesista
Dados most ram que o maior medo dos pacient es que passam por cirurgias não é apenas sent ir dor pós-operat ória, mas de
igual t amanho há uma preocupação com aquela sensação de frio int enso e o t remor depois da cirurgia. Essa reação é
chamada de hipot ermia e é bast ant e comum por cont a de alguns fat ores como a queda da t emperat ura no ambient e
cirúrgico, anest esias, cirurgias de médio e grande port e, ut ilização de fluidos int ravenosos não aquecidos e a baixa
t emperat ura da sala de cirurgia.
Dr. Enis Donizet t i Silva, médico Anest esiologist a da Sociedade Brasileira de Anest esiologia, explica que as complicações da
hipot ermia podem at ingir os sist emas cardiovascular, de coagulação, imunológico e out ros, o aument o da incidência de
infecção no local cirúrgico.
Por cont a disso, a Sociedade de Anest ologia do Est ado de São Paulo (SAESP), com o apoio da Sociedade Brasileira de
Anest esiologia, elaborou o 1º Consenso Brasileiro de Hipot ermia, a ser lançado no próximo dia 7 de dezembro em São Paulo
(SP). A 3M do Brasil é a principal apoiadora do event o, inédit o no País e mant ém engajament o em relação ao assunt o por meio
do depart ament o de Prevenção a Infecção Hospit alar.
O event o de lançament o do consenso em SP t erá t rês et apas, a primeira é uma aula sobre epidemiologia e fisiopat ologia da
hipot ermia. Depois uma aula sobre como est rut urar um programa de redução de hipot ermia dent ro do hospit al, at ravés de
uma abordagem mult idisciplinar. E por últ imo most rarão a aplicação do consenso, assim como os procediment os padrões
cont emplados nest e guia.
O objet ivo do Consenso é est abelecer orient ações para que as equipes anest ésico cirúrgica e de enfermagem passem a se
preocupar de maneira mais efet iva afim de evit ar est a complicação.
Uma pesquisa feit a pela Fundação para Segurança do Pacient e (FSP) apont a que é consideravelment e relevant e a falt a de
padrão em relação à prevenção da hipot ermia nos cent ro-cirúrgicos brasileiros. Ent re as quest ões que mais chamam at enção
est á o fat o de que, dent re 249 profissionais ent revist ados, met ade inicia o uso de disposit ivos de aqueciment o ant es da
indução da anest esia; e a out ra met ade começa o procediment o após o pacient e ser anest esiado. Tal divisão t ambém
ocorre em relação ao monit orament o da t emperat ura dos pacient es na sala de recuperação pós-anest ésica. O
levant ament o t ambém apont a que é grande a diferença de t empo que cada profissional recomenda para iniciar a ut ilização
de disposit ivos para a prevenção de hipot ermia.
Data do lançamento :
Dat a: 07/12/2016
Horário: Das 19h30 às 22h30
Local: L’Hot el Port o Bay
Endereço: Alameda Campinas, 266 – São Paulo SP
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30 bilhões em vendas globais em 2015. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas; a Incavas, localizada no Rio
Grande do Sul, e a Capit al Safet y, que opera no Paraná. Em 2015 alcançou fat urament o brut o de R$ 3,5 bilhões no País, onde
cont a com cerca de 3.800 funcionários. Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para
receber nossas not ícias em ht t p://news.3m.com/pt -br.
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