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Título – Euro Power

1. Sumário
Métodos
Estudo de coorte observacional multicêntrico de 30 dias de
complicações pós-operatórias após cirurgia eletiva
colorretal no hospital participante que se enquadre OU
NÃO num protocolo ERAS durante o período de coorte de
30 dias com um período de internamento planeado.
Locais de Investigação
Hospitais em toda a Europa com um serviço cirúrgico
onde se realize cirurgia eletiva colorretal
Objetivo
Fornecer dados detalhados descrevendo complicações pós-
operatórias e mortalidade associada
Fornecer dados detalhados descrevendo a adesão ao
protocolo ERAS e sua associação com morbidade e tempo
de estadia hospitalar.
Fornecer informações detalhadas sobre a influência do
volume de pacientes submetidos à cirurgia em cada centro
e complicações pós-operatórias detetadas nos 30 dias após
a cirurgia.
Critérios de Inclusão
Todos os pacientes adultos (com idade ≥18 anos)
submetidos a cirurgia colorretal eletiva durante o período
de estudo de 30 dias.
Análise estatística
Número de pacientes: Todos os pacientes elegíveis
submetidos a cirurgia eletiva colorretal durante o mês do
estudo em hospitais europeus participantes.
A análise univariada será usada para testar os fatores
(paciente, cirúrgico e relacionado ao ERAS) associados a
complicações cirúrgicas, tempo de internamento (LOS) e
morte hospitalar. Modelos de regressão logística de nível
único e multinível serão construídos para identificar
fatores independentemente associados a esses desfechos e
para ajustar as diferenças nos fatores de confusão. Uma



abordagem gradual será usada para inserir novos termos.
Uma única análise final é planeada no final do estudo.
As estatísticas resumidas com correções post hoc de
Bonferroni serão usadas para avaliar a possível
dependência dose-resposta em percentagem de pacientes
com complicações pós-operatórias e tempo de
internamento (LOS).
Proposta de data de início da Investigação
30 dias durante o ano de 2019
Proposta de data de final de investigação
Ano de 2019
Tempo de duração de Investigação
4 meses
 

2. Introdução
Mais de 312 milhões de procedimentos cirúrgicos
importantes são realizados globalmente a cada ano (1) e,
apesar dos avanços nos cuidados cirúrgicos e anestésicos,
a morbidade após a cirurgia abdominal ainda é alta. A
cirurgia colorretal está associada a um alto risco de
morbidade e mortalidade, em comparação com outras
subespecialidades da cirurgia geral.
A mortalidade geral após cirurgia colorretal varia de 1 a
16,4% (2-4), com taxas de morbilidade tão altas quanto
35% (2,3,5). O conceito de cirurgia de recuperação rápida,
também chamado de recuperação melhorada após cirurgia
(ERAS) ou cirurgia multimodal envolve o uso de várias
estratégias perioperatórias para permitir as melhores
condições para cirurgia e recuperação, num esforço
conjunto para conseguir uma alta hospitalar mais precoce
e retoma mais rápida das atividades normais após cirurgia,
reduzindo o stress pós-operatório e melhorando a prática
clínica, incorporando a medicina baseada em evidências
no tratamento do doente. Os protocolos ERAS mostraram
repetidamente reduzir o tempo de internamento (6-8) sem
influenciar as taxas de complicações ou de readmissão
(8,9).
Embora os componentes individuais possam variar, a
maioria dos programas ERAS incluem evitar o jejum,
otimização pré-operatória da saúde, carga de carbohidratos
no pré-operatório, evitar a preparação intestinal,
terapêutica hemodinâmica direcionada por patamares,
analgesia multimodal com restrição de opiáceos, remoção
precoce ou não utilização de tubos ( sonda nasogástrica,
cateter de Foley e drenos), suporte da função digestiva
gastrointestinal e convalescença precoce (10).



O desenvolvimento e a ampla aplicação do ERAS, em
combinação com a cirurgia laparoscópica, representam
uma mudança de paradigma no cuidado peri-operatório.
Além disso, a associação entre a abordagem laparoscópica
e a utilização ERAS peri-operatório foi recentemente
proposta como a melhor opção para pacientes submetidos
à colectomia segmentar para cancro do cólon (9).
Nosso objetivo é realizar um estudo de coorte europeu de
30 dias de adultos submetidos a cirurgia colorretal eletiva
dentro de qualquer conformidade de um protocolo ERAS
(11-12) (incluindo pacientes com complacência 0) para
fornecer dados detalhados descrevendo complicações pré-
definidas (13) no pós-operatório. e mortalidade associada.
 
3. Objetivo e objetivo do ensaio
Avaliar a incidência de complicações predefinidas após 30
dias de pós-operatório de cirurgia colorretal eletiva com
qualquer nível de cumprimento de um protocolo ERAS
(incluindo pacientes com nenhum cumprimento) em
centros europeus.
 
 
 
 
 
3.1 Objetivos Específicos
 
Complicações pós-operatórias após grandes cirurgias
abdominais são comuns. A inclusão de protocolos de
recuperação melhorada (ERAS) mostrou que, aplicando
uma série de medidas peri-operatórias, as complicações
pós-operatórias podem ser reduzidas, assim como a
permanência hospitalar. O conhecimento atual é baseado
em pequenos estudos prospetivos de centros isolados ou
base de dados retrospetivos. No entanto, não há dados
prospetivos analisando a longo prazo a adesão a esses
itens e sua relação com complicações pós-operatórias. A
conformidade com esses protocolos é muito variável entre
centros e países; a diminuição das complicações pós-
operatórias parece estar diretamente relacionada à
completa adesão dos protocolos.
Para resolver este problema, necessitamos de dados
concretos em que estes protocolos são realizados com um
elevado nível de uniformidade e pela análise de
complicações de uma forma pré-definida de acordo com as
recomendações europeias propostas pela ESA (10).



Portanto, propomos um estudo observacional prospetivo
de um mês de duração em toda a Europa, analisando as
complicações pós-operatórias pré-definidas até 30 dias
após a cirurgia. A viabilidade deste estudo é apoiada pela
ampla participação em estudos observacionais realizados
pela ESA, e pela ampla participação em estudos
observacionais em andamento realizados por nossa equipe
de pesquisa. (NCT03012802). Nossa hipótese é que o
número de pacientes que desenvolvem complicações pós-
operatórias pré-definidas dentro de 30 dias da cirurgia
diminui à medida que há maior adesão aos itens do
protocolo ERAS predefinidos. Os resultados deste estudo
permitirão identificar, por um lado, o tipo de pacientes que
apresentam complicações pós-operatórias e, por outro
lado, identificar os itens dos protocolos ERAS
independentemente associados à redução das
complicações pós-operatórias e do tempo de internamento
hospitalar, o que permitirá concentrar os esforços peri-
operatórios nos itens que realmente melhoram os
resultados pós-operatórios.
• O objetivo 1 estabelecerá o número de pacientes que
desenvolvem complicações pós-operatórias predefinidas
dentro de 30 dias da cirurgia em pacientes adultos
submetidos a cirurgia colorretal eletiva com qualquer grau
de cumprimento de um protocolo ERAS (incluindo
pacientes sem qualquer cumprimento). Isso nos permitirá
determinar o impacto real desses protocolos.
• O objetivo 2 nos permitirá conhecer o tipo de
complicação predefinida apresentada pelos pacientes
incluídos nos protocolos ERAS e submetidos à cirurgia
colorretal; Isso permitirá, por um lado, ter um ponto de
partida para futuros ensaios clínicos e, por outro lado,
concentrar esforços para evitar essas complicações.
• O objetivo 3 nos permitirá identificar os itens peri-
operatórios dos protocolos ERAS que estão realmente
associados à diminuição das complicações pós-
operatórias.
O estudo proposto estabelecerá uma visão real do número
de pacientes que apresentam complicações pós-operatórias
que ultrapassará as limitações dos estudos retrospetivos
disponíveis com o fornecimento de uma melhor
compreensão dos itens dos protocolos que estão
associados à diminuição das complicações. Por outro lado,
nossa hipótese é que o número de pacientes que
desenvolvem complicações pós-operatórias pré-definidas
dentro de 30 dias da cirurgia diminui à medida que há



maior adesão aos itens do protocolo ERAS predefinidos.
4. Desenho do estudo
 
4.1 Critérios de Inclusão / Exclusão
 
Critério de inclusão
Todos os pacientes adultos (com idade ≥18 anos)
submetidos à cirurgia eletiva colorretal primária por
qualquer abordagem (inclui cirurgia com abordagem
laparoscópica, assistida por laparoscopia ou abordagem
aberta) no hospital participante durante o período de
coorte de 30 dias com um período planeado de
internamento .
 
Critério de exclusão
• Pacientes submetidos a cirurgia de urgência
• Pacientes com cancro complexo que precisaram de
ressecção de outros órgãos além do intestino. (isto é, rim,
ressecção gástrica, ovário)
• Pacientes tratados com técnicas endoscópicas usando a
técnica híbrida TaTME (Transanal Total Mesorectal
Excision)
• Cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal
• Pacientes que se recusam a participar
 
4.2. Avaliação de resultado
 
Resultado primário
Todas as complicações pós-operatórias leves a moderadas-
graves dentro de 30 dias após a cirurgia (Veja Apêndice I).
 
Avaliação de resultados secundários
• Mortalidade intra-hospitalar por todas as causas
(censurada aos 30 dias após a cirurgia)
• Conformidade com itens ERAS (dentro de 30 dias após a
cirurgia). Veja o Apêndice II para uma descrição dos itens
do ERAS.
• Duração do internamento hospitalar (duração do
internamento hospitalar após a cirurgia)
Fundamentação
Os padrões para definições e uso de medidas de resultados
para pesquisa de efetividade clínica em medicina peri-
operatória foram publicados pelas definições do EPCO:
uma declaração da força-tarefa conjunta ESA-ESICM
sobre medidas de resultados peri-operatórios em 2015
(10). Acreditamos que seja a melhor maneira de avaliar as



complicações pós-operatórias. A Sociedade Europeia de
Anestesiologia recomenda o seu uso. Além disso, essas
definições de complicações já foram utilizadas em grandes
estudos observacionais. Além disso, a classificação de
Clavien-Dindo de complicações cirúrgicas será incluída.
 
4.3 Esquema de avaliação
 

 
Avaliação

clínica pré-
operatória

Data da
cirurgia

Dia 1
pós-
op

Dia 2
pós-
op

Dia 3
pós-
op

Data
da alta

4
semanas

90
dias

Linha base
CRF X X       

Tratamento
CRF  X       

Alta CRF      X   

CRF aos
30 dias       X  

CRF aos
90 dias        X

 
CRF – formulário do registo clínico
 
4.4 Métodos contra viés (Bias)
Para evitar a confusão gerada pela aplicação dos
protocolos ERAS ou seus itens específicos, a
conformidade com estes será recolhidos individualmente,
bem como a sua conformidade geral em cada paciente e
centro (ver Apêndice II).
 
4.5 Dados do estudo
A recolha de dados do estudo está em conformidade com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR)
(Regulamento (UE) 2016/679). Os dados serão recolhidos
em todos os pacientes elegíveis que se submetem à
cirurgia colorretal eletiva dentro de qualquer
conformidade de um protocolo ERAS durante o mês do
estudo. Apenas os dados clínicos de rotina serão incluídos
e, quando este não estiver disponível, o domínio será
deixado em branco, para pacientes que não necessitam de
exames de sangue. É possível que os grupos nacionais
possam suplementar seu conjunto de dados básicos com
um número muito limitado de variáveis adicionais, caso
sejam acomodados no formulário de registro de casos
(CRF) e cumpram os regulamentos aplicados a este
estudo.
Os pesquisadores devem preencher o CRF fornecido pelo
Promotor e enviar os dados conforme indicado no início
do estudo. O arquivo do pesquisador deve ser conservado



em local seguro, contendo toda a documentação relevante
do estudo. Os dados dos pacientes colhidos durante o
estudo, devem ser registados anonimamente, associando-
se a um código (número de identificação do teste do
paciente), de modo que apenas o pesquisador possa
associar esses dados a uma pessoa identificada ou
identificável.
O pesquisador manterá os documentos clínicos originais
de cada paciente do estudo, que consistem em todas as
informações médicas e demográficas, incluindo dados
laboratoriais, eletrocardiogramas, etc., e uma cópia do
termo de consentimento informado assinado por pelo
menos 25 anos após a conclusão ou suspensão do estudo.
Ao assinar o protocolo, o pesquisador concorda em seguir
os procedimentos para preservação de documentos.
 
4.5.1 Coleta de dados
 
As complicações serão avaliadas através dos registros
médicos do paciente.
Os dados serão coletados em hospitais individuais em um
papel CRF para cada paciente recrutado. Os CRFs de
papel serão armazenados dentro de um escritório trancado
em cada centro. Isso incluirá dados de pacientes
identificáveis para permitir o acompanhamento dos
resultados clínicos. Os dados serão, então, pseudo-
anónimos, gerando um código numérico exclusivo e
transcritos por investigadores locais em um CRF
eletrônico baseado na Internet (eCRF). Cada paciente só
será identificado no CRF eletrónico pelo seu código
numérico. Assim, a equipe coordenadora do estudo não
pode ter acesso a dados para um paciente individual sem
contato com a equipe local. Uma lista de pacientes será
usada em cada centro para corresponder os códigos de
identificação no banco de dados a pacientes individuais, a
fim de registrar os resultados clínicos e fornecer quaisquer
pontos de dados perdidos (consulte o Anexo V).
 
4.6 Organização de auditoria
 
A EuroPOWER será liderada pelo grupo de gerenciamento
de estudos que será responsável pela administração do
estudo, comunicação entre parceiros do projeto, colheita
de dados e sua gestão. Os coordenadores nacionais irão
liderar o projeto em cada país europeu,
• Identificando coordenadores locais nos hospitais



participantes
• Auxiliando na tradução de documentos de estudo,
conforme necessário
• Garantindo a distribuição de documentos de estudo e
outros materiais
• Assegurando que as aprovações regulamentares
necessárias estão em vigor antes da data de início
• Garantindo uma boa comunicação com os sites
participantes em seu país
 
Os coordenadores locais em instituições individuais terão
as seguintes responsabilidades:
• Liderar o estudo em sua instituição
• Garantir que todas as aprovações regulamentares
relevantes estejam em vigor para sua instituição
• Garantir o treino adequado de todo o pessoal relevante
antes da colheita de dados
• Supervisionar a colheita diária de dados e auxiliar na
resolução de problemas
• Atuar como garante da integridade e qualidade dos dados
colhidos
• Garantir a conclusão atempada de eCRFs,
supervisionando a entrada de dados locais
• Comunicar com o coordenador nacional
 
 
4.7 Definição do Fim do Estudo
 
O final do estudo é definido como o final do seguimento
de 30 dias para o último paciente incluído. A análise de
dados deve seguir isso.
 
4.8 Ética e consentimento informado
 
Prevemos que o consentimento do paciente não será
exigido no EuroPOWER, considerando que o conjunto de
dados incluirá apenas variáveis documentadas como parte
do atendimento clínico de rotina e que os dados
identificáveis do paciente não sairão do hospital onde cada
paciente é tratado. A necessidade de consentimento
informado dependerá de cada país participante. No
entanto, a Direção da EuroPOWER fornecerá o
consentimento informado para todos os países
participantes. A menos que seja fornecido um
consentimento por escrito do paciente, apenas os dados
anônimos ou codificados serão fornecidos ao



EuroPOWER.
 
O consentimento informado será fornecido por meio de
redação padrão, em linguagem facilmente compreensível
para o participante. O paciente deve escrever seu nome e
do médico informante em sua própria caligrafia e, data e
assinar o consentimento informado, bem como receber
uma cópia do documento assinado. Se o sujeito não puder
ler ou assinar os documentos, pode-se fazer uma
apresentação oral ou obter a assinatura do representante
legal autorizado do sujeito, sempre que uma testemunha
não envolvida no estudo a testemunhar e for mencionada
no mesmo documento e / ou ou história clínica.
 
Espera-se que diferentes países tenham requisitos
normativos diferentes em relação ao consentimento do
paciente. Quando necessário, o protocolo de estudo do
EuroPOWER incluirá apêndices específicos do país para
descrever procedimentos específicos relativos ao uso de
dados identificáveis do paciente e os procedimentos
envolvidos e as aprovações regulamentares exigidas.
Quando o consentimento individual do paciente é dado
para participação, é reconhecido que isso pode fornecer a
oportunidade de vincular os dados do EuroPOWER aos
dados do registro nacional sobre sobrevivência e outras
informações de assistência médica. Planos para coleheita
de dados suplementares em nações individuais também
serão detalhados em um apêndice específico do país para
este protocolo.
 
4.9 Considerações de segurança
 
Não há considerações de segurança relacionadas ao
EuroPOWER. Não há risco de dano para pacientes ou
pesquisadores.
 
4.10 Tratamento de dados e manutenção de registros
 
Todos os dados identificáveis registados, processados e
armazenados para os propósitos do projeto permanecerão
confidenciais em todos os momentos e estarão em
conformidade com as diretrizes da Good Clinical Practice
for Research (GCP); os princípios da Lei de Proteção de
Dados de 1998 (Reino Unido) e o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (GDPR) (Regulamento (UE)
2016/679). Os dados serão tratados apenas pela "equipa de



atendimento direto". Isso significa que apenas os médicos
e enfermeiros , etc., terão acesso aos dados.
 
A plataforma de registo de dados usada será Castor EDC
https://www.castoredc.com/. O Castor EDC está em
conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis:
Boas Práticas Clínicas (GCP), 21 CFR Part 11, Anexo 11
da UE e a Diretiva Europeia de Proteção de Dados. Cada
centro manterá um arquivo de avaliação, incluindo um
protocolo, registro de delegação do investigador local,
documentação das aprovações regulatórias relevantes e
lista de pacientes. As folhas de registo de dados da
EuroPOWER serão armazenadas de forma segura em um
armário trancado e manuseadas apenas pela equipa clínica
que manipulará dados pessoais e com Boas Práticas
Clínicas para pesquisa. Os dados serão anonimizados antes
da transferência para o grupo de gestão da EuroPOWER
Audit, exceto quando o paciente tenha dado consentimento
informado por escrito para permitir a transferência de
dados identificáveis. O acesso ao sistema de entrada de
dados será protegido por nome de usuário e senha,
entregues durante o processo de registro para
investigadores locais individuais. Toda a transferência
eletrónica de dados entre os centros participantes e o
centro coordenador será criptografada usando o protocolo
SSL 3.0 (HTTPS). A segurança de desktops e laptops será
mantida por meio de nomes de usuários e senhas. Todos os
investigadores locais serão solicitados a receber treino de
acordo com a Estrutura de Gestão da Pesquisa. Os
arquivos mestres do estudo serão armazenados em um
repositório aprovado por 25 anos após o término do
estudo.
 
 
 
A plataforma de coleta de dados que será usada permite
um sistema de segurança que:
• Cada usuário tem sua própria conta individual; o
compartilhamento de senhas não é permitido e impomos
opções de senha forte ao criar ou alterar senhas.
• Clientes fazem o login através de SSL / TLS1.2.
• A autorização para aceder aos dados é determinada por
pessoa por instituto e é sempre mantida pelo administrador
do estudo, excluindo assim a possibilidade de acesso não
autorizado aos dados por outros pesquisadores ou
institutos.



• O código do aplicativo foi escrito de forma que o risco
de injeção de SQL e ataques relacionados seja mantido o
mais baixo possível.
• Testes contínuos de penetração garantem que a segurança
do aplicativo e da infraestrutura seja sempre de ponta.
• Os servidores de aplicativos estão hospedados em True;
A True foi certificada pela Lloyd’s Register Quality
Assurance (LRQA) de acordo com a norma internacional
de segurança da informação ISO 27001: 2013. A True
fornece seus serviços de acordo com a norma holandesa
NEN7510 para segurança da informação em saúde.
• Os servidores de aplicativos estão localizados em
Overamstel, Amsterdão, Holanda.
• O data center é gerenciado 24 horas por dia, 7 dias por
semana e possui segurança física 24 horas por dia.
• Acesso não autorizado ao centro de dados não é possível.
• O data center é protegido por equipamentos de vigilância
digital
• Todos os dados são armazenados em servidores na
Holanda e os backups são armazenados em outra
localização geográfica para garantir segurança e
continuidade máximas, de acordo com a Diretiva de
Proteção de Dados da UE.
• O Castor EDC é executado em servidores privados
virtuais totalmente gerenciados. Todos os servidores são
monitorados contínua e pró-ativamente, e no caso de
qualquer problema emergente ou perda de disponibilidade,
a ação é imediatamente tomada de acordo com nossos
procedimentos operacionais padrão.
• Os backups são feitos quatro vezes por dia e são movidos
para outra localização geográfica diariamente.
• Sistemas de deteção de invasão e outros sistemas
continuamente verificam erros e impedem que hackers
acedam ao sistema.
• O aplicativo é executado em um servidor protegido com
apenas serviços estritamente necessários e portas abertas
para o mundo externo.
• Um firewall de hardware garante que nenhuma conexão
indesejada possa ser feita em qualquer um dos servidores
do Castor.
 
 
4.11 Relatórios de segurança
 
O julgamento envolve riscos insignificantes para pacientes
e investigadores. Os eventos adversos não serão



monitorados ou relatados.
 
4.12 Monitorizamento e auditoria
 
A comissão de monitorizamento e ética de dados
monitorizará rotineiramente a colheita de dados em
hospitais individuais ou realizará a verificação dos dados
de origem.
 
 
 
5. ANÁLISE ESTATÍSTICA
 
5.1 Objetivos
 
 
O objetivo primário do estudo é medir a incidência de
complicações pós-operatórias pré-definidas dentro de 30
dias após a cirurgia colorretal eletiva com qualquer
cumprimento de um protocolo ERAS (incluindo pacientes
com sem qualquer cumprimento), incluindo complicações
que ocorreram antes da alta hospitalar e aquelas que
ocorreram após a alta e necessitaram de atendimento
ambulatório ou hospitalar. As complicações que serão
analisadas neste estudo são: infeções, complicações
cardiovasculares e outras complicações, como
sangramento e lesão renal aguda (consulte as definições do
EPCO) (13). Os objetivos secundários deste estudo
incluem medir a mortalidade em 30 dias e o LOS
associado a essas complicações e descrever a incidência de
complicações para diferentes aderências ao protocolo
ERAS. A EuroPOWER irá abordar a necessidade de
descrever a frequência, gravidade e natureza das
complicações após a cirurgia e a mortalidade associada a
curto prazo.
 
Resultado primário
Todas as complicações pré-operatórias no período de 30
dias após a cirurgia, incluindo as complicações que
ocorreram antes da alta hospitalar e aquelas que ocorreram
após a alta e necessitaram de atendimento hospitalar. As
complicações serão avaliadas através dos registros
médicos do paciente. As complicações pós-operatórias são
definidas de acordo com padrões para definições e uso de
medidas de resultados para pesquisa de efetividade clínica
em medicina peri-operatória (EPCO) (13).



 
Medidas de resultados secundários
• Mortalidade intra-hospitalar por todas as causas
(censurada aos 30 dias após a cirurgia)
• Conformidade com itens ERAS (dentro de 30 dias após a
cirurgia). Veja o Apêndice II para uma descrição dos itens
do ERAS. A conformidade de um componente individual
será apresentada como um relacionamento binário sim /
não. Embora a adesão geral seja relatada como uma
percentagem: número de intervenções atendidas / número
total de intervenções peri-operatórias avaliadas.
• Duração da internação hospitalar (duração da internação
hospitalar após a cirurgia)
 
 
5.2 Cálculo do tamanho da amostra
 
Nosso plano é recrutar tantos centros quanto possível em
uma base internacional e pedir-lhes para incluir todos os
pacientes elegíveis no estudo. Apenas centros, incluindo
10 pacientes válidos, serão incluídos na análise dos dados.
Não temos um tamanho de amostra específico e os
modelos estatísticos serão adaptados à taxa de eventos
fornecida pela amostra recrutada. 5.3 Análise descritiva
inicial
 
5.3.1 Participantes
 
Todos os hospitais participantes foram solicitados a
manter um registro dos dados coletados. Os dados
incluídos no estudo, falta de dados e completude de
acompanhamento serão ilustrados usando um fluxograma
STROBE. Os critérios de inclusão são todos os pacientes
adultos (idade ≥ 18 anos) submetidos à cirurgia colorretal
eletiva dentro de qualquer complacência de um protocolo
ERAS (incluindo pacientes com complacência 0) em um
hospital participante durante o período de estudo de 30
dias. Pacientes submetidos a cirurgia de urgência são
excluídos. Apenas os hospitais que retornam dados válidos
descrevendo 10 ou mais pacientes serão incluídos no
estudo. Todos os dados de pacientes elegíveis devem ser
enviados para o e-CRF on-line. Um procedimento
completo de limpeza de dados será implementado da
seguinte forma:
• Um e-CRF robusto foi projetado para garantir que os
erros de entrada de dados sejam minimizados. O e-CRF



fornece uma mensagem de aviso e pede ao usuário para
confirmar o valor de quaisquer dados inseridos fora do
intervalo de validade pré-determinado.
• Verificando as Exceções Extremas. Se houver exceções
extremas, os pontos de dados serão excluídos da análise.
Uma análise secundária será realizada com todos os dados
incluídos para avaliar a diferença nos resultados.
• Os duplicados serão verificados e removidos usando o
pacote de software SPSS Statistics 22.
• O tratamento de dados perdidos é descrito na seção 6.0.
 
5.3.2 Características da linha de base
 
Para dar uma compreensão mais ampla dos pacientes
incluídos no estudo, serão apresentadas as características
básicas de todos os pacientes. Números (%) ou médias
(SD) e medianas (IQR) serão dados para cada grupo,
conforme apropriado.
 
• Demográficas: idade, sexo, tabagismo e classificação do
estado físico, peso, altura e transfusão pré-operatória da
Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA).
 
Nutrição relacionada: índice de massa corporal, perda de
peso não planeada> 10% nos últimos 6 meses, Albumina
<3; suplementos nutricionais pré-operatórios (orais), carga
de carbohidrato oral pré-operatória (tipo e quantidade).
• Relacionado à fragilidade (consulte o Anexo III)
• Relacionado à pré-terapêutica (ver Apêndice IV)
• Anemia relacionada: tratamento de anemia pré-
operatória, tratamento com ferro pré-operatório (dose,
via).
• Cirurgia relacionada: Procedimento cirúrgico,
abordagem cirúrgica, cirurgia de cancro, conversão para
aberto (definida como: incapacidade de completar a
dissecção laparoscópica, incluindo a ligadura vascular, e
geralmente, mas nem sempre, requerendo uma incisão
maior que a necessária para remover a amostra), duração
da cirurgia, drenos, estomas, fluidos administrados (tipos e
quantidade), diurese intraoperatória, anestesia (peridural,
espinhal, bloqueio da parede)
• Comorbilidades: Presença de Hipertensão, Diabetes
Mellitus, Doença Arterial Coronaria, Insuficiência
Cardíaca (fração de ejeção), Cirrose (Hipertensão Porta),
Metástase, Acidente Vascular Cerebral ou acidente
vascular transitório, DPOC / Asma, Doença Renal Crónica



• Resultados de exames de sangue pré-operatórios:
hemoglobina, albumina e creatinina.
• Variáveis pós-operatórias: hemoglobina, creatinina,
Suplementos nutricionais no pós-operatório (oral ou
intravenoso), transfusão pós-operatória, mastigação pós-
operatória, Fluidos endovenosos suspensos no pós-
operatório imediato após a alta da sala de recuperação;
tempo para mobilização, tempo para ingestão oral,
tratamento da anemia pós-operatória, tratamento com ferro
no pós-operatório (dose, via), reintervenção, readmissão.
 
 
5.3.3 Análise Primária
 
O desfecho primário deste estudo é a percentagem de
pacientes com complicações pré-operatórias no prazo de
30 dias após a cirurgia. LOS, o número de mortes e o total
de complicações dentro de 30 dias após a cirurgia serão
relatados. A estimativa do efeito primário será o odds ratio
de 30 dias, percentagem de pacientes com complicações
pós-operatórias, relatadas com intervalo de confiança de
95% e valor de p. O nível de significância será
estabelecido em p <0,05.
Uma análise de regressão logística multivariada será usada
para desenvolver um modelo genérico no qual todas as
variáveis preditivas biologicamente plausíveis serão
inseridas. Com o grande tamanho de amostra esperado, um
grande número de preditores pode ser incluído no modelo
sem ajuste excessivo, portanto, os preditores serão
selecionados com base na adequação clínica e na avaliação
de variáveis correlacionadas. O modelo será ajustado para
as seguintes covariáveis: idade, sexo, tabagismo, categoria
de procedimento cirúrgico, grau ASA, presença de
comorbidades, técnica anestésica, cirurgia laparoscópica,
cirurgia oncológica, exames de sangue (hemoglobina,
albumina e creatinina) ) e os descritos no ponto 5.3.2. Para
efeitos desta análise serão agrupados com cirurgia
gastrointestinal superior e cirurgia gastrointestinal inferior.
Todos os preditores serão inseridos no modelo usando
entrada simultânea forçada. Para avaliar a confiabilidade
de nossos modelos, o “bootstrapping” será realizado. Para
explicar as variações dentro dos países, hospitais e grupos
de pacientes e sua influência no resultado, um modelo
misto linear generalizado hierárquico de três níveis será
usado. Os pacientes serão inscritos no primeiro nível, os
hospitais no segundo nível e os países no terceiro nível.



Este modelo levará em conta as diferenças entre países e
hospitais (por exemplo, entre países e hospitais) em
relação a diferenças dentro desses níveis (por exemplo,
entre pacientes dentro de hospitais). Se este modelo não
convergir, um modelo hierárquico de dois níveis será
construído com pacientes no primeiro nível e países no
segundo nível. Os resultados dos modelos de regressão
serão relatados com odds ratios ajustados, intervalos de
confiança de 95% e valores de p associados. Odds ratios
não ajustados também serão apresentados para
comparação. Para caracterizar as diferenças entre os
hospitais, a mediana da razão  de hipóteses também será
relatada por 30 dias de complicações e mortalidade.
Os fatores residuais serão examinados para garantir que as
hipóteses para análises de regressão sejam atendidas. A
adequação dos modelos será realizada pelo teste de
Hosmer-Lemeshow. Para análise de regressão
multivariada, espera-se multi-colinearidade (correlações
entre variáveis preditivas). A multi-colinearidade será
avaliada usando o fator de inflação de variação (VIF). Isso
mede a extensão em que a variância do coeficiente do
modelo será aumentada (devido à correlação da variável
com as outras variáveis preditivas) se essa variável for
incluída no mo. A conformidade geral será calculada como
a média de todos os elementos adaptados ao ERAS pré e
intraoperatórios, conforme especificado nas normas ERAS
para a sociedade do cólon e diretrizes retais. A
conformidade com as diretrizes dos pacientes do ERAS
será categorizada em quartis. A amostra será dividida em
quatro quartis, dependendo da mediana e do intervalo
intercultural da concordância registrada no ERP. As
estatísticas resumidas com correções post hoc de
Bonferroni serão usadas para avaliar a dependência dose-
resposta possível em uma percentagem de pacientes com
complicações pós-operatórias e LOS.
O conjunto de dados será analisado utilizando-se
apercentagem de pacientes com complicações pós-
operatórias e o LOS as variáveis principais e secundárias
do desfecho. A influência dos seguintes fatores será
avaliada: sexo, idade, estado físico ASA, IMC, nutrição,
fragilidade e variáveis de pré-reabilitação (quando
registrada) hemoglobina pré-operatória, comorbilidade,
incluindo hipertensão, diabetes mellitus, doença arterial
coronária, doença pulmonar obstrutiva crônica, e doença
renal crônica; abordagem cirúrgica (aberta, laparoscópica),
duração da cirurgia, administração intra-operatória de



fluidos; e componentes individuais do protocolo ERAS. A
análise univariada será inicialmente realizada para avaliar
a relação entre cada fator e as variáveis de resultado. Serão
feitas comparações usando o teste do χ2 para todas as
variáveis categóricas e o teste t e o teste de Kruskall-
Wallis para avaliar as diferenças entre as variáveis 
contínuas normal e não-normalmente distribuídas,
respetivamente. Devido à sua distribuição não normal, o
LOS foi analisado por transformação log-normal e testes t
independentes com exponenciação reversa. A análise
multivariada, usando regressão logística binária para o
desenvolvimento de complicações e regressão linear do
log transformado comprimento de LOS, será então
realizada para todas as variáveis na análise univariada com
uma diferença significativa ou quase significativa (P <0,1).
P <0,05 será considerado estatisticamente significante.
Diferenças no LOS entre os grupos de conformidade do
ERAS também serão analisadas usando curvas de Kaplan-
Meier e testes de log-rank como LOS foi censurado.
 
5.3.4 Análises Secundárias
 
5.3.4.1 Mortalidade pós-operatória
 
O número e a percentagem de mortes dentro de 30 dias da
cirurgia serão relatados para cada categoria cirúrgica. Um
modelo de regressão logística com a mortalidade como
desfecho será desenvolvido. O procedimento de seleção de
variáveis seguirá o da análise primária. Um VIF> 10 será
considerado colinear e será excluído da análise. Os
resultados serão relatados como odds ratio com intervalos
de confiança de 95% e valores de p associados.
 
5.3.4.2 Todas as complicações
 
As complicações intra-hospitalares de 30 dias que serão
registradas no e-CRF são: complicações infeciosas,
complicações cardiovasculares e outros tipos de
complicações. Cada complicação será classificada como
leve, moderada ou grave. A incidência global de cada tipo
e gravidade da complicação e a taxa de mortalidade
associada serão registados. A associação entre mortalidade
hospitalar, complicações e mortalidade após complicações
maiores será analisada de acordo com o método
previamente descrito por Ghaferi e colaboradores. Para
esta análise, os hospitais serão classificados



anonimamente de acordo com sua taxa de mortalidade
ajustada ao risco e divididos em cinco quintis. Para
hospitais em cada quintil, a incidência de complicações
gerais e maiores e a taxa de morte entre pacientes com
complicações maiores serão comparadas e relatadas.
 
5.3.4.3 Permanência hospitalar pós-operatória
 
O tempo médio de permanência hospitalar (LOS) após o
início da cirurgia, em geral, pelo estado de sobrevivência e
pelo estado de complicação será relatado. LOS pós-
operatório é a duração em dias a partir da data do fim da
cirurgia até a data da alta hospitalar.
 
5.3.5 Análise específica de nação
 
Os dados serão colhidos em todos os países. O número de
sites participantes e o número total de pacientes para cada
país serão registados. Número e percentagem de pacientes
com mortalidade e complicações cirúrgicas dentro de 30
dias da cirurgia serão relatados para cada região. Isso
ajudará a fornecer uma compreensão dos cuidados pós-
cirúrgicos em diferentes países europeus. As complicações
pós-operatórias e a mortalidade serão documentadas para
cada região, mas não serão publicadas, pois a regressão
multivariada usada na análise primária ajustará as
diferenças no nível do país. 5.3.6 Manipulação de dados
perdidos
 
5.3.6.1 Dados ausentes do banco de dados
 
Uma abordagem completa será realizada pelos
investigadores para garantir a integridade da recolha de
dados e o envio de dados. No entanto, se os dados ainda
estiverem faltando, a técnica de tratamento de dados a
seguir será usada. Se os dados estiverem faltando
completamente aleatoriamente (MCAR), a exclusão caso a
caso será usada para excluir os assuntos da análise. O teste
de Little será usado para investigar os padrões dos dados
ausentes.15 Ele testa se os dados são MCAR ou ausentes
aleatoriamente (MAR). Se faltarem ≤5% dos dados
aleatoriamente, será realizada uma análise completa do
caso, excluindo os pacientes com dados em falta. Se ≥5%
dos dados estiverem faltando aleatoriamente, então a
imputação múltipla será usada. A imputação múltipla
substitui um valor previsto com base em outras variáveis 



que estão disponíveis para cada assunto. Se os dados de
qualquer site específico estiverem completamente
ausentes, o site será excluído da análise.
 
 
 
5.3.6.2 Análise de Sensibilidade
 
Uma abordagem de sensibilidade será tomada se alguns
dados parecerem irrealistas. A análise primária será
repetida excluindo esses pacientes. Se dados de resultados
relevantes estiverem faltando, como complicações, a
análise primária será repetida uma vez, assumindo que
todos os pacientes com dados de desfecho faltantes não
tiveram complicações. A análise será então repetida
novamente com o resultado oposto. Isso fornecerá uma
compreensão de como as descobertas podem ser afetadas
se os dados estiverem completos.
 
 
6. FINANCIAMENTO E SEGURO
 
O EuroPOWER será financiado pela RedGERM
(Espanha).
Nenhum financiamento comercial para a realização deste
estudo é esperado.
 
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA
PESQUISA
 
Os resultados deste estudo serão apresentados num
periódico revisto por pares. A autoria seguirá as diretrizes
internacionais (consulte o Apêndice IV).
 
8. COMITÉS EUROPOWER
 
Grupo de gerenciamento de avaliação
O gerenciamento diário de testes será coordenado por um
grupo de gerenciamento de testes composto pelo
investigador principal, sua equipe de apoio e membros do
RedGERM.
 
Comissão Diretora de Julgamento
A comissão Diretiva do ensaio supervisionará o estudo e
consistirá de vários médicos e pesquisadores
independentes, representantes leigos, co-investigadores e



um presidente independente. As reuniões serão realizadas
em intervalos regulares determinados pela necessidade,
mas não menos de uma vez por ano. O TSC assumirá a
responsabilidade por:
• Aprovar o protocolo final de avaliação
• Principais decisões, como a necessidade de alterar o
protocolo por qualquer motivo
• Monitorar e supervisionar o progresso do estudo
• Revendo informações relevantes de outras fontes
• Considerando as recomendações do DMEC
• Informar e aconselhar sobre todos os aspetos do estudo
 
Comissão de ética  e monotorização de dados
A Comissão de ética  e monotorização de dados (DMEC) é
independente da equipe de avaliação e é composto por
dois clínicos com experiência na realização de testes
clínicos e um estatístico. O comitê concordará com a
conduta e a remessa, o que incluirá o processo de rescisão
antecipada. Durante o período de recrutamento para o
ensaio, o DMEC irá monitorar os dados de segurança e
reunir-se rotineiramente para avaliar as análises de
segurança. O julgamento será encerrado antecipadamente
se houver evidência de dano no grupo de intervenção ou se
o recrutamento for fútil. O DMEC funciona
principalmente como uma verificação de segurança,
analisando eventos adversos.
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APÊNDICE I. DEFINIÇÃO DE COMPLICAÇÕES
PÓS-OPERATÓRIAS
 
Complicações pós-operatórias leves a moderadas-graves
pré-definidas. Isso inclui complicações que ocorreram
antes da alta hospitalar e aquelas que ocorreram após a alta
e necessitaram de atendimento em ambulatório ou
hospitalar. As complicações pós-operatórias são definidas
de acordo com padrões para definições e uso de medidas
de resultados para pesquisa de efetividade clínica em
medicina peri-operatória (EPCO) (13).
 
• Lesão Renal Aguda
Classificação de gravidade:
- Leve: creatinina sérica Aumento de 1,5-1,9 vezes o valor
basal em 7 dias ou ≥0,3 mg / dL (30 µmol / L) em 48
horas. Saída de urina ≤0.5ml / kg / h por 6-12 horas



- Moderado: creatinina sérica Aumento de 2,0-2,9 vezes o
valor inicial no prazo de 7 dias. Volume de urina ≤0,5 ml /
kg / h durante 12 horas.
- Grave: creatinina sérica Aumento de 3,0 vezes a basal
em 7 dias ou aumento da creatinina sérica para ≥4,0 mg /
dL (≥350 µmol / L) com aumento agudo de> 0,5 mg / dL
(> 50 µmol / L) ou início da terapia renal substitutiva.
Produção de urina ≤0,3 ml / kg / h por 24 horas ou Anúria
por 12 horas.
 
• Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
(ARDS)
Insuficiência respiratória, ou sintomas respiratórios novos
ou agravados, com início dentro de uma semana após a
cirurgia; e uma radiografia de tórax ou tomografia
computadorizada que demonstra opacidades bilaterais não
totalmente explicadas por derrames, colapso lobar /
pulmão ou nódulos; e insuficiência respiratória não
totalmente explicada por insuficiência cardíaca ou
sobrecarga de líquidos. É necessária uma avaliação
objetiva (por exemplo, ecocardiografia) para excluir o
edema hidrostático, se nenhum fator de risco estiver
presente.
Classificação de gravidade:
- Leve: PaO2: FiO2 entre 200 e 300 mmHg com PEEP ou
CPAP ≥5 cmH2O
- Moderada: PaO2: FiO2 entre 100 e 200 mmHg com
PEEP ≥5 cmH2O
- Grave: PaO2: FiO2 ≤100 mmHg com PEEP ≥5 cmH2O
 
• Leak anastomótica
Derramamento de conteúdo luminal de uma anastomose
cirúrgica entre duas vísceras ocas. Os conteúdos luminais
podem emergir através da ferida ou no local do dreno, ou
podem se acumular próximo à anastomose, causando
febre, abscesso, septicemia, distúrbios metabólicos e / ou
insuficiência de múltiplos órgãos. A fuga do conteúdo
luminal do slocal da anastomose em uma área  adjacente,
detetada por imagem, na ausência de sintomas clínicos e
sinais devem ser registrados como uma leak sub-clínica.
 
Grau de severidade * (Esta classificação de gravidade é
válida para todas as complicações marcadas com um
asterisco)
- Suave: Resulta em dano temporário e geralmente não
requer tratamento clínico específico.



- Moderada: complicação mais grave, mas que geralmente
não resulta em dano permanente ou limitação funcional.
Geralmente requer tratamento clínico.
- Grave: Resulta em prolongamento significativo da
permanência hospitalar e / ou limitação funcional
permanente ou morte. Quase sempre requer tratamento
clínico.
 
• Arritmia *
Eletrocardiógrafo (ECG) com evidência de distúrbio do
ritmo cardíaco.
 
•Paragem cardíaca
A cessação da atividade mecânica cardíaca, confirmada
pela ausência de sinais de circulação. Alterações no ECG
podem corroborar a incidência de parada cardíaca.
Classificação de gravidade: nenhuma
 
•Edema pulmonar*
Evidência de acúmulo de líquido nos alvéolos devido à
função cardíaca deficiente.
 
•Hemorragia gastrointestinal*
Evidência clínica ou endoscópica inequívoca de sangue no
trato gastro-intestinal. A hemorragia digestiva alta é
definida como a que é originada no esôfago, estômago e
duodeno. A hemorragia dogestiva baixa se origina do
intestino delgado e do cólon (distalmente ao ângulo de
Treitz).
 
• Septicemia (Infecção da corrente sanguínea) *
Uma infeção que não está relacionada à infeção noutro
local e que tem a um dos seguintes critérios:
1) O paciente tem um agente reconhecido cultivado a
partir de culturas de sangue que não está relacionado a
uma infeção em outro local
2) O paciente apresenta pelo menos um dos seguintes
sinais ou sintomas: febre (> 38 ° C), calafrios ou
hipotensão e pelo menos um dos seguintes:
a) Contaminante cutâneo comum cultivado a partir de duas
ou mais hemoculturas desenhadas em ocasiões separadas
b) Contaminante cutâneo comum cultivado em pelo menos
uma hemocultura de um paciente com uma linha
intravascular, em que o médico inicia terapêutica com
antibiótico.
c) teste de antígeno de sangue positivo



 
•Enfarte do miocárdio*
Aumento dos valores séricos do biomarcador cardíaco
(preferencialmente troponina cardíaca) com pelo menos
um valor acima do limite superior de referência do
percentil 99 e pelo menos um dos seguintes critérios:
- sintomas de isquemia
- Novas alterações novas ou presumidas do segmento ST
ou ECG de onda T ou novo bloqueio de ramo esquerdo
- Desenvolvimento de ondas Q patológicas no ECG
- Evidências radiológicas ou ecocardiográficas de nova
perda de miocárdio viável ou nova anormalidade de
movimento regional da parede
- Identificação de um trombo intracoronário em
angiografia ou autópsia
• Pneumonia *
Radiografias torácicas com infiltrados, consolidação ou
cavitação novos ou progressivos e persistentes, e pelo
menos um dos seguintes:
a) Febre (> 38 ° C) sem outra causa reconhecida
b) Leucopenia (<4.000 glóbulos brancos / mm3) ou
leucocitose (> 12.000 glóbulos brancos / mm3)
c) Para adultos> 70 anos, estado mental alterado sem outra
causa reconhecida
… E pelo menos dois dos seguintes:
- Novo aparecimento de expetoração purulenta ou
mudança no caráter do escarro ou aumento das secreções
respiratórias ou aumento dos requisitos de aspiração
- Novo início ou agravamento da tosse, dispneia ou
taquipneia
- Roncos ou sibilos
- Agravamento das trocas gasosas (hipóxia, aumento da
necessidade de oxigénio ou necessidade de ventilação
assistida)
 
• Hemorragia pós-operatória *
A perda de sangue queacontece dentro de 72 horas após o
término da cirurgia, o que normalmente resultaria em
transfusão de sangue. A hemorragia digestiva é definido
acima.
• Embolia pulmonar (EP) *
Um coágulo sanguíneo ou trombo de novo ao nível do
sistema arterial pulmonar.
Orientação: Testes diagnósticos apropriados incluem
cintilografia e angiografia por TC. A medição do dímero D
plasmático não é recomendada como teste de diagnóstico



nas primeiras três semanas após a cirurgia.
 
•Acidente vascular cerebral*
Evento cerebral embólico, trombótico ou hemorrágico
com disfunção motora, sensorial ou cognitiva residual (por
exemplo, hemiplegia, hemiparesia, afasia, défice sensorial,
memória deficiente).
 
• Infeção do sítio cirúrgico (superficial) *
Infecção envolvendo apenas incisão cirúrgica superficial
que cumpre os seguintes critérios:
1) A infeção ocorre dentro de 30 dias após a cirurgia
2) Envolve apenas tecidos cutâneos e subcutâneos da
incisão
3) O paciente tem pelo menos um dos seguintes
procedimentos:
a) Drenagem purulenta da incisão superficial
b) Microrganismos isolados de uma cultura de líquido ou
tecido obtida de forme assetica da incisão superficial e
pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas de
infeção:
-dor ou sensibilidade, inchaço localizado, vermelhidão ou
calor,
- ou incisão superficial é deliberadamente aberta pelo
cirurgião e
- é cultura positiva ou não cultivada. Um achado negativo
em cultura não cumpre esse critério.
c) Diagnóstico de infeção no local cirúrgico (na incisão)
feita por cirurgião ou médico assistente
 
• Infeção do sítio cirúrgico (profundo) *
Infeção que envolve os tecidos superficiais e profundas da
incisão cirúrgica e que cumpre os seguintes critérios:
1) A infeção ocorre dentro de 30 dias após a cirurgia, se
nenhum implante cirúrgico for deixado no local ou um
ano, se um implante estiver no local o período de tempo
estende-se a 12 meses
2) A infeção parece estar relacionada com o procedimento
cirúrgico e envolve tecidos moles profundos da incisão
(por exemplo, camadas fasciais e musculares) e 3) O
paciente tem pelo menos um dos seguintes procedimentos:
a) Drenagem purulenta da incisão profunda, mas não do
componente órgão / espaço do sítio cirúrgico
b) Uma incisão profunda que abre espontaneamente ou é
deliberadamente aberta por um cirurgião e
tem cultura MB positiva ou não foram realizadas culturas



enquanto o paciente apresenta pelo menos um dos
seguintes sinais ou sintomas de infeção: febre (> 38 ° C)
ou dor localizada ou tensão dos tecidos. Um achado
negativo em cultura não cumpre a esse critério.
c) Um abcesso ou outra evidência de infeção envolvendo a
incisão profunda é encontrada no exame direto, durante a
cirurgia, ou por exame histopatológico ou radiológico.
d) Diagnóstico de uma infeção incisional profunda no
local da cirurgia por um cirurgião ou médico assistente
 
• Infecção do local cirúrgico (órgão / espaço) *
Infecção que envolve qualquer parte do corpo, excluindo a
fáscia ou as camadas musculares e que cumpre os
seguintes critérios:
1) A infeção ocorre dentro de 30 dias após a cirurgia e
2) A infeção parece estar relacionada com o procedimento
cirúrgico e envolve qualquer parte do corpo, excluindo a
incisão da pele, fáscia ou camadas musculares, que é
aberto ou manipulado durante o procedimento operatório e
3) O paciente tem pelo menos um dos seguintes
procedimentos:
a) Drenagem purulenta de um dreno que é colocado ao
nível de órgão / espaço
b) Organismos isolados de uma cultura de líquido ou
tecido obtido de forma asséptica no órgão / espaço
c) Um abcesso ou outra evidência de infeção envolvendo o
órgão / espaço que é encontrado no exame direto, durante
a reoperação, ou por exame histopatológico ou radiológico
d) Diagnóstico de uma infeção do local cirúrgico do órgão
/ espaço por um cirurgião ou médico assistente
 
•Infeção do trato urinário*
Infeção associada a pelo menos um dos seguintes sinais ou
sintomas que devem ser identificados em um período de
24 horas: Febre (> 38 ° C), urgência urinária, frequência
aumentada, disúria, sensibilidade suprapúbica, dor no
ângulo costovertebral ou sensibilidade sem qualquer outro
sintoma.
causa reconhecida e urocultura positiva ≥ 105 unidades
formadoras de colônias / mL com não mais do que duas
espécies de microorganismos
 
•Íleo paralítico*
Não tolerar alimentos sólidos e ausência de trânsito
intestinal por três ou mais dias após a cirurgia.
 



 
 
• Delirium
O delirium pode ser identificado usando a Lista de
verificação de triagem de delirium de cuidados intensivos.
Os pacientes são primeiramente avaliados para um nível
alterado de consciência. Aqueles com uma resposta à
estimulação leve ou moderada, uma resposta exagerada à
estimulação ou a vigília normal são avaliados
completamente. Os pacientes recebem um ponto para cada
um dos seguintes critérios: desatenção, desorientação,
alucinação-desilusão-psicose, agitação ou retardo
psicomotor, fala ou humor inadequado, distúrbio do ciclo
de sono / vigília ou flutuação dos sintomas. Grau de
severidade: Integrado na definição
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE II ITENS ERAS
 
1. Dados sobre rendimentos, educação e
aconselhamento (11-12)
Será considerado um item completo se forem fornecidos
conselhos especializados e informações pré-operatórias
por um cirurgião ou um anestesista sobre o processo ao
paciente.



 
2. Otimização Pré-operatória
Será considerado um item completo se o paciente fumador
deixar de fumar 4 semanas antes da intervenção; e / ou o
paciente consumidor de álcool cessa o consumo de álcool
4 semanas antes da cirurgia. Nos casos em que os
pacientes não fumarem ou beberem álcool, este
componente não será levado em consideração.
 
3. Preparação Mecânica do Intestino
Será considerado um preenchimento se nenhuma
preparação mecânica do intestino for usada.
A administração de antibióticos orais também será
considerada nos casos em que a preparação intestinal
mecânica é realizada.
 
4. Jejum pré-operatório
Será considerado um item completo se o jejum pré-
operatório for limitado a duas horas para líquidos claros
(água, café, suco sem polpa); e 6 horas para sólidos.
 
5. Administração pré-operatória de bebidas com
carboidratos
Será considerado um componente completo se uma bebida
de carbohidrato for administrada no pré-operatório (400 cc
de 12,5% de bebida com carbohidrato de maltrodextrina 2
a 3 horas antes da cirurgia).
 
6. Evitar drogas sedativas antes da intervenção
Será considerado um item completo se os sedativos de
média ou longa duração não forem administrados. É
permitida a administração de sedativos de ação curta ou
ultracurta para realizar anestesia loco-regional ou anestesia
espinhal ou epidural. Os seguintes são considerados como
sedativos de curta ação ou ação ultracurta: Lorazepam,
Midazolam, Metoexital, Dexmedetomidina, Cetamina.
 
 
7. Tromboprofilaxia
Será considerado um item completo se os pacientes
receberem meias de compressão, meias de compressão
pneumática intermitente e receberem profilaxia
antitrombótica com heparina de baixo peso molecular no
pós-operatório, que deve ser estendida para 28 dias após a
cirurgia.
 



8. Antibioticoprofilaxia
Será considerado um item completo se a profilaxia de
rotina com antibióticos intravenosos for administrada 30 a
60 minutos antes do início da cirurgia. Doses adicionais
devem ser administradas para procedimentos prolongados
de acordo com a meia-vida da droga usada. O antibiótico
não é fixado.
 
9. Prevenção de náusea e vômito no pós-operatório
(NVPO)
Será considerado um item completo se os pacientes
receberem profilaxia de NVPO de acordo com seu risco
com base em uma abordagem multimodal.
 
10. Laparoscopia ou incisões mínimas
Será considerado um item completo se a laparoscopia for
realizada. Embora este item seja considerado positivo nos
casos em que, apesar da abordagem aberta, pequenas
incisões são usadas.
 
11. Intubação nasogástrica
Será considerado um item completo se a intubação
nasogástrica não for utilizada, nem no período
intraoperatório nem no pós-operatório.
 
12. Prevenção da hipotermia intraoperatória
Será considerado um item completo se forem usados 
aquecedores de fluido e / ou manta térmica durante a
cirurgia.
 
13. Gestão perioperatório de fluidos.
Será considerado um item completo se a fluidoterapia
restritiva (definida como fluidoterapia de manutenção <2
ml / kg / h) juntamente com a terapia hemodinâmica
guiada por metas que inclui volume sistólico, variação do
volume sistólico ou débito cardíaco como meta for
utilizada.
 
 
14. drenos
Será considerado um item completo se os drenos na
cavidade abdominal forem evitados (drenagem pélvica é
permitida na cirurgia retal com anastomose baixa).
15. Cateter urinário
Será considerado um item completo se o cateterismo
urinário for removido 24-48 horas após a cirurgia.



 
16. Prevenção do íleo pós-operatório
Será considerado um item completo se o balanço hídrico
intraoperatório for menor que 2000cc. O equilíbrio
intraoperatório será calculado de acordo com: Líquido
intraoperatório total administrado (Cristaloide + colóide +
hemoderivados) - (perda de sangue estimada - diurese -
perdas insensíveis). Perdas insensíveis serão consideradas
como 1,5 ml / kg / h em todos os casos. Este cálculo, e o
cumprimento deste ponto, será realizado com base nas
variáveis do eCRF (peso, líquido intraoperatório total
administrado, diurese, perda sanguínea estimada).
 
17. Nutrição Pós-operatória
Será considerado um item completo se os pacientes com
desnutrição pré-operatória (definida como perda de peso>
10% em 6 meses ou IMC <18) receberem suplementação
nutricional. O cumprimento deste ponto, será realizado
com base nas variáveis eCRD. Nos casos em que não
houve alterações nutricionais pré-operatórias, este
componente não será avaliado
 
18. Controle glicêmico pós-operatório
Será considerado um item completo se os pacientes
receberem controle glicémico dentro de 24 horas a partir
do final da cirurgia, tendo como meta a obtenção de
valores glicose no sangue <180mg / dl.
 
20. Mobilização precoce
Será considerado um item completo quando o paciente se
mover pelo menos em uma poltrona nas primeiras 12
horas após a cirurgia (sozinho ou ajudado por outras
pessoas).
 
21. Ingestão Oral Precoce
Será considerado um item completo se houver ingestão
oral nas primeiras 6 horas após a cirurgia.
 
 
22. Estratégias para poupar o consumo de opiáceos
Será considerado um item completo se mais de dois
medicamentos e / ou estratégias analgésicas forem usados 
para poupar o consumo de opióides.
 
 
APENDICE III: FRAGILIDADE. SCORE
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APÊNDICE IV: DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS DE
PREABILITAÇÃO PARA A EUROPOWER
 
Teste de exercício cardiopulmonar (CPET) 14, 15
Fornece uma avaliação global da resposta integrada dos
sistemas pulmonar, cardiovascular, metabólico e
hematológico. A chave é a integração da análise de gases
respirados (concentrações de O2 e CO2) com medições de
fluxo ventilatório, permitindo assim o cálculo da captação
de O2 (V2) e saída de CO2 (CO2), tipicamente a cada
respiração, sob condições de progressivamente
aumentando o estresse fisiológico imposto por um perfil
definido de taxa de trabalho externo (WR).
 
Variáveis de teste de exercício cardiopulmonar
registradas no EuroPOWER
 
 



  

 

 

  
 

 

 
 
 
V_ O2pico
V_ O2pico é uma taxa metabólica definida como o maior
consumo de oxigênio (V_O2) obtido em um teste
incremental rápido no final do exercício.
Como tal, é reflexo do "melhor esforço" do paciente, mas
pode não refletir o que era potencialmente alcançável para
aquele paciente (ou seja, não é necessariamente um ponto
final fisiologicamente máximo). O V_O2 mais alto que
poderia ser atingido por um paciente é definido como o
V_O2 máximo 'o consumo de oxigênio durante uma
intensidade de exercício na qual o consumo real de
oxigênio atinge um máximo além do qual nenhum
aumento no esforço pode aumentá-lo' (um ponto final
fisiológico). É uma taxa metabólica definida como o maior
V2O obtido em um teste incremental rápido no final do
exercício.
 
Limiar anaeróbico (AT)
O TA fornece um índice de capacidade de exercício
submáxima e sustentável e, se presente, não pode ser
influenciado voluntariamente pelo paciente. Importante,
ele prevê complicações pós-operatórias e mortalidade em
uma ampla gama de populações cirúrgicas com mais
precisão do que outras variáveis CPET. A TA é uma taxa
metabólica definida como o VO2 acima do qual o [lactato]
arterial começa a aumentar sistematicamente durante o
exercício incremental.
 
A TA é uma taxa metabólica expressa em ml kg1 min1 ou
ml min1. É definido como o O2 acima do qual arterial
(lactato) começa a aumentar sistematicamente durante o
exercício incremental, refletindo o aumento da glicólise
 
Testes Funcionais de Caminhada
Os testes de caminhada simples utilizam uma atividade
com a qual os pacientes estão familiarizados, são baratos,
exigem poucos equipamentos e são fáceis de administrar.
Eles podem ser usados para avaliar a capacidade funcional
e fornecer uma alternativa quando o CPET padrão ouro



mais abrangente não estiver disponível. Os mais
amplamente empregados e investigados são o teste de
caminhada de 6 minutos (TC6) e o teste incremental de
caminhada (ISWT).
 
6MWT
Mede até que ponto os sujeitos podem caminhar por um
corredor plano, virando os cones em cada extremidade, em
ritmo normal, em 6 minutos. As distâncias médias são de
500 a 600 m em indivíduos saudáveis. Unidades: metros
 
De reabilitação
Um grupo de intervenções, integrado à trajetória clínica
antes de um procedimento cirúrgico, visava reduzir o risco
iminente do paciente e promover efeitos benéficos
duradouros na recuperação e no resultado perioperatório.
 
Programas de exercícios para cirurgia
Ao prescrever qualquer programa de treinamento físico,
deve-se levar em consideração os princípios de frequência,
intensidade, tempo, tipo, volume e progressão (FITT-VP).
 
•Frequência
Descreve quantas vezes por dia, por semana ou por mês, o
treinamento físico ocorre. Para o estudo EuroPOWER:
quantas vezes por semana.
 
• Intensidade
Descreve, em termos relativos ou absolutos, o esforço
associado ao exercício.
“Intensidade moderada” é usada para descrever o
exercício realizado a 46 a <64% do VO2max, 64 a <76%
da FCmax, ou 12 a 13 na escala de Borg 6 a 20 RPE.
“Intensidade vigorosa” define o exercício completado em
64 a <91% do VO2máx, 76 a <96% da FCmáx ou um EPR
de 14 a 17.
Exercício “máximo” realizado a ≥91% do VO2máx, ≥
96% da FCmáx ou a um EPR ≥18. No estudo
EuroPOWER, a formação de alta intensidade é
considerada como um exercício máximo.
 
•Tempo
Descreve a duração da sessão de exercícios, em termos de
horas.
 
•Tipo



Refere-se ao modo de exercício que está sendo realizado
(por exemplo, caminhada, corrida, ciclismo, dança e
treinamento de resistência).
 
• Volume
É o produto dos princípios de freqüência, intensidade e
tempo de exercício e, portanto, descreve a quantidade total
de exercício realizado.
(Auto calculado no EuroPOWER CRF)
 
Redução de ansiedade
Definido como: pacientes agendados para uma visita com
um psicólogo treinado, com foco em fornecer técnicas de
redução da ansiedade, como exercícios de relaxamento e
exercícios respiratórios.
 
Abreviaturas
 
6MWT: teste de caminhada de 6 minutos
CPET: teste de esforço cardiopulmonar
ISWT: teste de caminhada incremental
FITT-VP: frequência, intensidade, tempo, tipo, volume
e progressão
HIT: treinamento intervalado de alta intensidade
FCmax: frequência cardíaca máxima
EPP: avaliações do esforço percebido
VO2max: consumo máximo de oxigênio
 
 
 
APÊNDICE V: FOLHA DE REGISTRO DO
PACIENTE CONFIDENCIAL
 



 

APÊNDICE VI: POLÍTICA DE AUTORIA
Esta carta de publicação é baseada nas recomendações do
Comitê Internacional de Editores Médicos
(http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).
 
1. Autoria de Grupo
O principal artigo da EuroPOWER será publicado em
nome de todos os colaboradores. O autor será listado como
"The EuroPOWER Study Group" e uma nota de rodapé
terá os nomes e afiliações dos colaboradores.
Contribuintes individuais serão incluídos nesta lista se
estiverem registrados como investigadores locais no site
de entrada de dados da EuroPOWER e tiverem um
certificado de participação, ou se forem membros da
equipe de gestão do estudo principal. Quando um autor
assume a responsabilidade de preparar um manuscrito em
nome do grupo de estudo, este seria listado como "John
Smith e o Grupo de Estudos EuroPOWER". Quando um
autor assume a responsabilidade pela preparação do
manuscrito e pelo conteúdo do artigo, o grupo de estudo
será reconhecido e o autor listado como "John Smith para
o Grupo de Estudos EuroPOWER".
 
2. Autoria Individual
Relatórios de sub-estudos usando dados do EuroPOWER
podem se qualificar para autoria individual. Um
colaborador que reivindique autoria deve cumprir os



seguintes critérios:
• Contribuição substancial para o trabalho: conceção ou
desenho ou coleta de dados ou
análise ou interpretação de dados E
• Contribuiu para redigir ou rever o manuscrito E
• Aprovada a versão final do manuscrito E
• Acordo para prestar contas de todos os aspetos do
trabalho e concordar que todas as questões relacionadas à
exatidão e integridade dos dados são investigadas e
resolvidas.
Os autores devem ser listados em qualquer plano de
análise do estudo secundário que seja submetido para
revisão pela comissão de direção.
 
3. Agradecimentos
Os financiadores do estudo devem ser reconhecidos em
todas as publicações.
 
4. Arbitragem
No caso de uma disputa, a comissão de direção dará uma
decisão. Em caso de desacordo dentro da comissão de
direção, o investigador chefe será o árbitro final.
 
5. Procedimento Operacional Padrão - publicações
Qualquer investigador que deseje publicar quaisquer dados
derivados do EuroPOWER, incluindo dados nacionais ou
locais, deve seguir o seguinte procedimento.
 
6. Proposta de estudo secundário
A comissão de direção de testes do EuroPOWER incentiva
análises secundárias de alta qualidade dos dados do estudo
e apoia o princípio mais amplo de compartilhamento de
dados. Os investigadores da EuroPOWER terão prioridade
para liderar análises secundárias. As oportunidades de
participação e autoria serão baseadas na contribuição para
o estudo primário. Não são permitidas publicações antes
da publicação primária, no entanto, se o manuscrito
primário não tiver sido aceito para publicação dentro de
doze meses após a conclusão ou término do ensaio clínico
em todos os locais, um investigador coordenador pode
publicar métodos clínicos e dados de seus trabalhos.
próprio site. Quando necessário, um acordo prévio por
escrito definirá os termos de tais colaborações.
Investigadores devem submeter uma proposta de estudo
secundário para revisão pela comissão de direção. A
comissão gestora considerará a validade científica e o



possível efeito sobre o anonimato dos centros participantes
antes da aprovação de propostas de estudos secundários.
Os dados "limpos" do conjunto de dados internacionais só
serão divulgados após a aprovação do plano de análise
estatística para o estudo secundário. Quaisquer
solicitações / propostas de partilha de dados devem ser
aprovadas pela comissão Data Sharing no centro de
coordenação e exigirão um Contrato de partilha de Dados.
Qualquer análise que incorpora dados de EuroPOWER de
um ou mais locais de estudo será considerada uma análise
secundária e sujeita a estas regras.
 
7. Confidencialidade e anonimato
A identidade dos participantes do estudo deve ser
protegida. Antes que os dados sejam liberados, as
informações de identificação do paciente serão removidas.
No entanto, continua a ser da responsabilidade dos autores
garantir que os pacientes individuais não possam ser
identificados como resultado da publicação.
 
8. Responsabilidades do autor principal
Redigir o plano de análise estatística e submetê-lo à
comissão de direção para revisão por pares
• Coordenar a análise de dados
• Coordenar a redação do artigo
• rascunhos circulantes
• Garantir que todos os autores listados atendam aos
critérios de autoria
• Garantir a garantia da qualidade dos dados e análises
• Submeter o manuscrito para revisão interna pelos pares
pela comissão de direção do estudo EuroPOWER
• Informar o grupo de estudo do EuroPOWER quando o
artigo foi submetido a uma revista e quando foi aprovado
para publicação.
 
9. Revisão interna por pares
Publicações usando dados derivados do EuroPOWER têm
o potencial prejudicar a reputação do estudo. Antes de
qualquer manuscrito ser submetido a uma revista, ele deve
ser revisado e aprovado pela comissão de direção do
estudo ou por representantes nomeados. Este processo
ocorrerá em tempo útil. Se um manuscrito for rejeitado,
um feedback construtivo será dado para ajudar os autores
a melhorar o trabalho.
 
10. Revisão por Pares dos Financiadores



Os financiadores experimentais devem ter a oportunidade
de rever qualquer publicação proposta de acordo com os
contratos relevantes.
 
11. Publicações sem aprovação
O Grupo de Estudos do EuroPOWER apóia o acesso aos
dados do EuroPOWER por colaboradores locais. A
comissão de direção do estudo EuroPOWER é responsável
por proteger a reputação do Grupo de Estudos
EuroPOWER e assegurar que as publicações derivadas do
EuroPOWER sejam de alta qualidade, exatas e
representativas dos dados colhidos. Se os dados derivados
do EuroPOWER forem publicados sem revisão interna e
aprovação por pares delineada acima, a comissão de
direção de avaliação do EuroPOWER reserva-se o direito
de entrar em contato com o editor para relatar uma
violação do termo de abertura da publicação. Esperamos
que isso resulte na retração do artigo ou na recusa de
publicar o trabalho.
Submissão de uma proposta de estudo secundário
Propostas de estudo secundário e solicitações de
compartilhamento de dados devem ser enviadas para a
equipe de gestão de dados
 
12. Referências
Definindo o papel de autores e colaboradores. Comissão
Internacional de Editores de Revistas Médicas.
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-
responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-
contributors.htm
 
 
 
 
APÊNDICE VII: DECLARAÇÃO WMA DE
HELSÍNQUIA - PRINCÍPIOS ÉTICOS PARA
PESQUISAS MÉDICAS ENVOLVENDO SUJEITOS
HUMANOS
 
Preâmbulo
1. A Associação Médica Mundial (WMA) desenvolveu a
Declaração de Helsinque como uma declaração de
princípios éticos para pesquisa médica envolvendo seres
humanos, incluindo pesquisa sobre material e dados
humanos identificáveis.
A Declaração destina-se a ser lida como um todo e cada



um dos seus parágrafos constituintes deve ser aplicado
considerando todos os outros parágrafos relevantes.
2. Consistente com o mandato da WMA, a Declaração é
dirigida principalmente aos médicos. A WMA incentiva
outras pessoas envolvidas em pesquisas médicas
envolvendo seres humanos a adotarem esses princípios.
Princípios gerais
3. A Declaração de Genebra da WMA vincula o médico
com as palavras: “A saúde do meu paciente será minha
primeira consideração”, e o Código Internacional de Ética
Médica declara que “Um médico deve agir no melhor
interesse do paciente quando prestação de cuidados
médicos. ”
4. É dever do médico promover e salvaguardar a saúde, o
bem-estar e os direitos dos pacientes, incluindo aqueles
que estão envolvidos na pesquisa médica. O conhecimento
e a consciência do médico são dedicados ao cumprimento
desse dever.
5. O progresso médico baseia-se em pesquisas que, em
última análise, devem incluir estudos envolvendo seres
humanos.
6. O objetivo principal da pesquisa médica envolvendo
seres humanos é entender as causas, o desenvolvimento e
os efeitos das doenças e melhorar as intervenções
preventivas, diagnósticas e terapêuticas (métodos,
procedimentos e tratamentos). Mesmo as melhores
intervenções comprovadas devem ser avaliadas
continuamente por meio de pesquisas para sua segurança,
eficácia, eficiência, acessibilidade e qualidade.
7. A pesquisa médica está sujeita a padrões éticos que
promovem e garantem o respeito por todos os seres
humanos e protegem sua saúde e seus direitos.
8. Embora o objetivo principal da pesquisa médica seja
gerar novos conhecimentos, essa meta nunca pode ter
precedência sobre os direitos e interesses de sujeitos
individuais de pesquisa.
9. É dever dos médicos envolvidos na pesquisa médica
proteger a vida, a saúde, a dignidade, a integridade, o
direito à autodeterminação, a privacidade e a
confidencialidade das informações pessoais dos sujeitos da
pesquisa. A responsabilidade pela proteção dos sujeitos de
pesquisa deve sempre estar com o médico ou outros
profissionais de saúde e nunca com os sujeitos da
pesquisa, mesmo que eles tenham dado consentimento.
10. Os médicos devem considerar as normas e padrões
éticos, legais e regulatórios para pesquisas envolvendo



seres humanos em seus próprios países, bem como as
normas e padrões internacionais aplicáveis. Nenhum
requisito ético, legal ou regulatório nacional ou
internacional deve reduzir ou eliminar qualquer proteção
para os sujeitos de pesquisa estabelecidos nesta
Declaração.
11. A pesquisa médica deve ser conduzida de maneira a
minimizar possíveis danos ao meio ambiente.
12. Pesquisas médicas envolvendo seres humanos devem
ser conduzidas somente por indivíduos com a devida ética
e educação científica, treinamento e indivíduos com ética
apropriada e educação científica, treinamento e
qualificações. Pesquisas em pacientes ou voluntários
saudáveis requerem a supervisão de um médico
competente e apropriadamente qualificado ou outro
profissional de saúde.
13. Grupos sub-representados em pesquisa médica devem
ter acesso adequado à participação em pesquisa.
14. Os médicos que combinam pesquisa médica com
assistência médica devem envolver seus pacientes em
pesquisa apenas na medida em que isso seja justificado
por seu potencial valor preventivo, diagnóstico ou
terapêutico e se o médico tiver bons motivos para acreditar
que a participação no estudo não afetar adversamente a
saúde dos pacientes que servem como sujeitos de
pesquisa.
15. Devem ser asseguradas a compensação e o tratamento
adequados para os sujeitos que são prejudicados como
resultado da participação na pesquisa.
Riscos, encargos e benefícios
16. Na prática médica e na pesquisa médica, a maioria das
intervenções envolve riscos e encargos.
Pesquisas médicas envolvendo seres humanos só podem
ser conduzidas se a importância do objetivo for superior
aos riscos e encargos para os sujeitos da pesquisa.
17. Todas as pesquisas médicas envolvendo seres humanos
devem ser precedidas de uma avaliação cuidadosa dos
riscos e ônus previsíveis para os indivíduos e grupos
envolvidos na pesquisa em comparação com os benefícios
previsíveis para eles e para outros indivíduos ou grupos
afetados pela condição sob investigação.
Medidas para minimizar os riscos devem ser
implementadas. Os riscos devem ser continuamente
monitorados, avaliados e documentados pelo pesquisador.
18. Os médicos não podem estar envolvidos em um estudo
envolvendo seres humanos, a menos que estejam



confiantes de que os riscos foram adequadamente
avaliados e podem ser geridos satisfatoriamente.
Quando se considera que os riscos superam os benefícios
potenciais ou quando há provas conclusivas de resultados
definitivos, os médicos devem avaliar se devem continuar,
modificar ou interromper imediatamente o estudo.
Grupos Vulneráveis e Indivíduos
19. Alguns grupos e indivíduos são particularmente
vulneráveis e podem ter uma probabilidade maior de
serem prejudicados ou de incorrer em danos
adicionais.Todos os grupos e indivíduos vulneráveis 
devem receber proteção especificamente considerada.
20. A pesquisa médica com um grupo vulnerável só é
justificada se a pesquisa responder às necessidades ou
prioridades de saúde desse grupo e a pesquisa não puder
ser realizada em um grupo não vulnerável. Além disso,
esse grupo deve se beneficiar dos conhecimentos, práticas
ou intervenções que resultam da pesquisa.
Requisitos científicos e protocolos de pesquisa
21. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve
estar em conformidade com os princípios científicos
geralmente aceitos, basear-se em um conhecimento
aprofundado da literatura científica, outras fontes
relevantes de informação e experimentação adequada em
laboratório e, quando apropriado, em animais. O bem-estar
dos animais utilizados para pesquisa deve ser respeitado.
22. O desenho e o desempenho de cada pesquisa
envolvendo seres humanos devem ser claramente descritos
e justificados em um protocolo de pesquisa.
O protocolo deve conter uma declaração das
considerações éticas envolvidas e deve indicar como os
princípios desta Declaração foram abordados. O protocolo
deve incluir informações sobre financiamento,
patrocinadores, afiliações institucionais, possíveis
conflitos de interesse, incentivos para assuntos e
informações sobre provisões para tratar e / ou compensar
sujeitos que são prejudicados como consequência da
participação no estudo de pesquisa.
Em ensaios clínicos, o protocolo também deve descrever
os arranjos apropriados para provisões pós-teste.
Comissões de Ética em Pesquisa
23. O protocolo de pesquisa deve ser submetido para
consideração, comentário, orientação e aprovação à
comissão ética em pesquisa antes do início do estudo. Este
comitê deve ser transparente em seu funcionamento, deve
ser independente do pesquisador, do patrocinador e de



qualquer outra influência indevida e deve ser devidamente
qualificado. Deve levar em consideração as leis e
regulamentos do país ou países em que a pesquisa deve ser
realizada, bem como normas e padrões internacionais
aplicáveis, mas estes não devem ser permitidos para
reduzir ou eliminar qualquer um dos padrões, mas estes
não devem ser permitidos para reduzir ou eliminar
quaisquer proteções para sujeitos de pesquisa
estabelecidos neste documento Declaração.
A comissão deve ter o direito de monotorizar os estudos
em andamento. O pesquisador deve fornecer informações
de monotorização à comissão, especialmente informações
sobre quaisquer eventos adversos sérios. Nenhuma
emenda ao protocolo pode ser feita sem consideração e
aprovação pela comissão. Após o final do estudo, os
pesquisadores devem enviar um relatório final à comossão
contendo um resumo das conclusões e conclusões do
estudo.
Privacidade e Confidencialidade
24. Toda precaução deve ser tomada para proteger a
privacidade dos sujeitos de pesquisa e a confidencialidade
de suas informações pessoais.
Consentimento Informado
25. A participação de indivíduos capazes de dar
consentimento informado como sujeitos em pesquisa
médica deve ser voluntária. Embora possa ser apropriado
consultar membros da família ou líderes da comunidade,
nenhum indivíduo capaz de dar o consentimento
informado pode ser inscrito em um estudo de pesquisa, a
menos que ele concorde livremente.
26. Em pesquisas médicas envolvendo seres humanos
capazes de dar consentimento informado, cada sujeito em
potencial deve ser adequadamente informado sobre os
objetivos, métodos, fontes de financiamento, possíveis
conflitos de interesse, afiliações institucionais do
pesquisador, benefícios previstos e riscos potenciais de o
estudo e o desconforto que pode acarretar, disposições
pós-estudo e quaisquer outros aspectos relevantes do
estudo. O sujeito em potencial deve ser informado do
direito de se recusar a participar do estudo ou de retirar o
consentimento para participar a qualquer momento sem
represálias. Atenção especial deve ser dada às
necessidades específicas de informação de cada indivíduo
em potencial, bem como aos métodos usados para fornecer
a informação.
Depois de garantir que o sujeito em potencial



compreendeu as informações, o médico ou outro indivíduo
devidamente qualificado deve, então, buscar o
consentimento livre e esclarecido do sujeito em potencial,
preferencialmente por escrito. Se o consentimento não
puder ser expresso por escrito, o consentimento não
escrito deve ser formalmente documentado e
testemunhado.
A decisão de desistir do estudo nunca deve afetar
negativamente a relação médico-paciente.
32. Para pesquisas médicas que utilizem material ou dados
humanos identificáveis, tais como pesquisas em materiais
ou dados contidos em biobancos ou repositórios similares,
os médicos devem buscar o consentimento informado para
sua recolha, armazenamento e / ou reutilização. Pode
haver situações excecionais em que o consentimento seria
impossível ou impraticável para obter tal pesquisa. Em tais
situações, a pesquisa pode ser feita somente depois de tal
análise. Em tais situações, a pesquisa pode ser feita
somente após consideração e aprovação de um comissão
de ética em pesquisa.
Uso de Placebo
33. Os benefícios, riscos, ônus e eficácia de uma nova
intervenção devem ser testados em relação aos da melhor
intervenção comprovada, exceto nas seguintes
circunstâncias:
Onde não existe intervenção comprovada, o uso de
placebo, ou nenhuma intervenção, é aceitável; ou
Onde, por razões metodológicas convincentes e
cientificamente sólidas, o uso de qualquer intervenção
menos eficaz do que a mais comprovada, o uso de
placebo, ou nenhuma intervenção é necessária para
determinar a eficácia ou segurança de uma intervenção e
os pacientes que recebem qualquer intervenção menos
efetiva que o melhor comprovado, placebo ou nenhuma
intervenção, não estará sujeito a riscos adicionais de danos
sérios ou irreversíveis, como resultado de não receber a
melhor intervenção comprovada.
Extremo cuidado deve ser tomado para evitar o abuso
desta opção.
Previsões pós-teste
34. Antes de um ensaio clínico, patrocinadores,
pesquisadores e governos do país anfitrião devem
providenciar o acesso pós-pesquisa para todos os
participantes que ainda precisam de uma intervenção
identificada como benéfica no estudo. Essas informações
também devem ser divulgadas aos participantes durante o



processo de consentimento informado.
Registro de Pesquisa e Publicação e Divulgação de
Resultados
35. Todo estudo de pesquisa envolvendo seres humanos
deve ser registrado em um banco de dados publicamente
acessível antes do recrutamento do primeiro sujeito.
36. Pesquisadores, autores, patrocinadores, editores e
editores, todos têm obrigações éticas com relação à
publicação e disseminação dos resultados da pesquisa. Os
pesquisadores têm o dever de disponibilizar publicamente
os resultados de suas pesquisas sobre seres humanos e são
responsáveis pela integridade e precisão de seus relatórios.
Todas as partes devem aderir às diretrizes aceitas para
relatórios éticos. Resultados negativos e inconclusivos,
bem como positivos, devem ser publicados ou de outra
forma disponível publicamente. Fontes de financiamento,
afiliações institucionais e conflitos de interesse disponíveis
publicamente. Fontes de financiamento, afiliações
institucionais e conflitos de interesse devem ser declarados
na publicação. Relatórios de pesquisas que não estejam de
acordo com os princípios desta Declaração não devem ser
aceitos para publicação.
Intervenções não comprovadas na prática clínica
37. No tratamento de um paciente individual, onde não
existem intervenções comprovadas ou outras intervenções
conhecidas foram ineficazes, o médico, depois de procurar
aconselhamento especializado, com o consentimento
informado do paciente ou um representante legalmente
autorizado, pode usar uma intervenção não comprovada se
no julgamento do médico, oferece esperança de salvar
vidas, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Essa
intervenção deve, posteriormente, ser objeto de pesquisa,
destinada a avaliar sua segurança e eficácia. Em todos os
casos, novas informações devem ser registradas e, quando
apropriado, disponibilizadas publicamente.
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