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Comités nacionais da rede EuroSurg 
 
Em cada país participante haverá um comité nacional da rede EuroSurg responsável por 
disseminar e executar o estudo. Cirurgiões especialistas atuarão como uma ligação entre 
os estudantes participantes no seu país e a associação de cirurgia ou colo-rectal nacionais. 
 
Estudantes e internos de outros países membros da ESCP ou RACS também são poderão 
participar na EuroSurg. Deverão entrar em contacto através de info@eurosurg.org para mais 
informações. 
 
 
 

Contactos principais: 
Para assuntos relacionados com as miniequipas e registo do estudo por favor entrar 
em contacto com o coordenador local ou comité nacional (detalhes em 
www.eurosurg.org). Para informações gerais acerca do protocolo, por favor 
contactar o grupo de gestão do estudo por mail (info@eurosurg.org) ou no Twitter 
(@EuroSurg). 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@eurosurg.org
http://www.eurosurg.org/
mailto:info@eurosurg.org
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Calendarização do estudo 

 

Jul 2017 • Lançamento do protocolo provisório 
  

Ago 2017 • Estabelecimento dos comités nacionais 

 • Colaboradores podem registar o IMAGINE no seu hospital  
  
Set 2017 • Lançamento do protocolo final  
 • Reunião dos colaboradores EuroSurg, ESCP (Berlim) 
  
Out-Dez 2017 • Obtenção de aprovação pelas comissões de ética locais 

• Emissão dos logins do REDCap  
  
Jan 2018 • Período de inclusão 1: 
 08:00AM 22 Jan 2018 – 08:00AM 5 Fev 2018 

  
Fev 2018 • Período de inclusão 2:  

 08:00AM 12 Fev 2018 – 08:00AM 26 Fev 2018 

  
Mar 2018 • Study Inclusion Period 3:  

 08:00AM 5 Mar 2018 – 08:00AM 19 Mar 2018 

  
Abr 2018 • Follow-up a 30 dias completo 

Último doente acompanhado até 17 Abril 2018 
  
Mai 2018 • Data limite de registo de dados no REDCap: 31 Maio 2018 
  
Jul 2018 • Elaboração do manuscrito 
  
Set 2018 • Resultados apresentados na sessão EuroSurg, ESCP 2018 
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Acerca da EuroSurg 
 
A rede colaborativa EuroSurg é um grupo internacional de investigação e auditoria 

dirigido por estudantes e internos (1). Foi fundada na reunião da Sociedade Europeia 

de Coloproctologia (ESCP) em 2015 e tem evoluído rapidamente com membros 

ativos em mais de 10 países na Europa e não só. O objetivo da EuroSurg é criar uma 

nova geração de cirurgiões ativos em investigação científica e interligados 

internacionalmente. 

O modelo de redes colaborativas de investigação foi aplicado pela primeira vez no 

Reino Unido com redes de internos de cirurgia (2). Estas redes conseguiram 

concretizar projetos de grande calibre, incluindo estudos multicêntricos de coorte e 

ensaios clínicos aleatorizados (RCT). A exequibilidade da realização destes projetos 

por parte de estudantes foi demonstrada pela primeira vez pelo grupo Student Audit 

& Research in Surgery (STARSurg), que concretizou vários estudos de coorte 

nacional no Reino Unido (3,4).  

A colaboração ente comunidades cirúrgicas internacionais produz resultados 

externamente válidos que podem resultar no desenho de ensaios clínicos 

controlados e aleatorizados no futuro e produzir mudanças na prática clínica. Através 

da participação no projeto EuroSurg, os estudantes e internos vão adquirir 

capacidades essenciais na metodologia de investigação cirúrgica (5). A rede 

EuroSurg vai replicar a política de autoria de grupos anteriores, que determina 

coautoria citável na PubMed para todos os colaboradores, quer sejam estudantes ou 

internos. Pode ser encontrado um exemplo deste modelo de autoria no seguinte 

endereço: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321766.  

 

Ileus pós-operatório - introdução 

O ileus pós-operatório (IP) é comum após cirurgia colo-rectal, com uma incidência 
estimada de 12% (6). Caracteriza-se por um atraso no retorno da função intestinal e 
está associado a um aumento nas complicações pós-operatórias. Apesar de ter 
chegado a ser considerado um componente obrigatório de recuperação pós-
operatória, o prolongamento do internamento que acarreta é penoso para os doentes 
e tem custos substanciais para os sistemas de saúde ($1.47 biliões nos Estados 
Unidos da América [£1.15; €1.24; AUD 1.86)] (7).  

Protocolos de recuperação otimizada e intervenções dirigidas (tais como mascar 
pastilha elástica e analgesia epidural) têm sido testados para reduzir o IP, mas a 
evidência científica para muitos destos permanece aberta a debate (8,9). Os anti-
inflamatórios não esteróides (AINE) podem melhorar o retorno de função 
gastrointestinal através das suas propriedades anti-inflamatórias e poupadoras de 
opióides (10,11). Contudo, persistem preocupações acerca da sua segurança, tais 
como o risco de lesão renal aguda e deiscência anastomótica. Evidência recente de 
estudos prospetivos de coorte introduziram de novo equipoise acerca da utilização 
de AINE após cirurgia colo-rectal eletiva e o seu uso continua a ser recomendado 
pelas guidelines de recuperação otimizada (3, 12, 13).  

O estudo IMAGINE vai ser lançado na sessão dedicada da EuroSurg durante a 

conferência da ESCP em Berlim (20-22 setembro 2017). O seu objetivo é 

caracterizar o IP e a sua abordagem numa coorte internacional de doentes 

Dados sobre 

estudos EuroSurg 

prévios podem ser 

encontrados no 

em eurosurg.org 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321766


 
 
 

28 Ago 2017 Estudo IMAGINE v2.1  7 

submetidos a cirurgia colo-rectal. Para além disso, irá avaliar também a segurança 

e o impacto de AINE na recuperação da função intestinal quando usados como 

analgesia pós-operatória.  

Métodos 
 

01 
Ileus pós-operatório 
Neste estudo, IP será avaliado de acordo com o tempo (em dias completos) 
para o retorno de função intestinal após a cirurgia.  
O retorno de função intestinal é definido pelos dois critérios seguintes:  
 

• Doente tolera dieta sólida (sem vómito) durante 24h  

• O doente teve emissão de fezes 
 

Este outcome composto é conhecido como “GI-2” e é uma medida 
estabelecida de função intestinal pós-operatória (14). 
 
02 
Sumário 
“Mini-equipas” de colaboradores (estudantes de medicina e internos) vão 
participar em cada hospital. Estas irão recolher dados prospectivamente em 
doentes consecutivos submetidos a cirurgia colo-rectal eletiva durante um 
período de 14 dias. 
 
03 
Objetivos do estudo 

• Caracterizar a incidência de ileus pós-operatório e a sua abordagem 
clínica após cirurgia colorretal numa coorte internacional. 

• Avaliar o efeito de AINE no ileus pós-operatório quando administrados nos 
primeiros 3 dias após cirurgia colorretal eletiva 

• Avaliar a segurança de AINE após cirurgia colorretal eletiva, incluindo 
risco de lesão renal aguda e deiscência anastomótica. 

 
04 
Calendarização 
A recolha de dados vai ocorrer entre 22 de janeiro e 19 de março de 2018 
durante os seguintes períodos:  
 

• Período 1: 8:00h 22 Jan – 08:00h 5 Fev 2018 (+ follow-up a 30 dias) 
 

• Período 2: 8:00h 12 Fev – 8:00h 26 Fev 2018 (+ follow-up a 30 dias) 
 

• Período 3: 8:00h 5 Mar – 8:00h 19 Mar 2018 (+ follow-up a 30 dias) 
 

Cada mini-equipa vai recolher dados de doentes elegíveis submetidos a 
cirurgia durante os 14 dias do período de recolha. Dados de follow-up vão ser 

Detalhes sobre 

registo de dados 

de follow-up na 

Secção 11 
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recolhidos até 30 dias após a cirurgia. A data final para recolha de dados de 
follow-up é 17 de abril de 2018. 
 

▲ 
Podem participar várias mini-equipas de estudantes/internos em 
cada centro, uma por cada período de recolha de 14 dias  ▲ 

 
05 
Centros 

• Podem participar hospitais de nações membro da Sociedade Europeia de 
Coloproctologia (ESCP) e do Royal Australasian College of Surgeons 
(RACS) em que se realiza cirurgia colo-rectal eletiva.  

• Todos os centros participantes devem registar o estudo de acordo com os 
regulamentos locais. Deve ser enviada ao comité nacional da rede a 
documentação comprovativa de registo do mesmo com sucesso antes do 
início da recolha de dados. 

• Após a conclusão do estudo é necessário que as mini-equipas de cada 
centro apresentem os dados locais no serviço de cirurgia do seu hospital. 

 

▲ 

Dar feedback dos resultados aos membros do serviço é um passo 
essencial para melhorar os cuidados prestados. Apresentar os 
resultados locais vai ajudar-te a desenvolver as tuas capacidades 
de apresentação e o teu CV. 

▲ 

 

06 

Dados acerca do centro 

Antes do início do estudo deve ser preenchido pelo especialista responsável 

um pequeno inquérito. Neste vão ser registados dados acerca de protocolos 

de recuperação otimizada. O preenchimento deste inquérito é fundamental e 

as respostas serão anónimas.  

  

07 
Critérios de inclusão e exclusão 
 

▲ 
Devem ser recolhidos dados de todos os doentes consecutivos 
que sejam submetidos a procedimentos elegíveis no teu hospital 
durante os períodos de recolha de dados 

▲ 

 

Estratégias para identificar doentes consecutivos podem incluir: 
 

▪ Revisão diária dos mapas do bloco operatório 
▪ Revisão diária das listas de passagem de doentes na enfermaria 
▪ Revisão diária dos livros de bloco 

 

• Critérios de inclusão 
 

o Sumário: Todos os doentes consecutivos submetidos a 
ressecção de colon ou recto ou restabelecimento 

Orientações 

detalhadas 

para centros 

participantes 

no anexo D 

O formulário de 
registo de 
informações acerca 
do centro estará 
disponível no início 
do período de 
recolha de dados 
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Informações 

acerca da escala 

de Clavien-Dindo 

no anexo C 

de trânsito pós colostomia ou ileostomia devem ser 
incluídos. 

  
o Idade: 18 anos ou superior 
  
o Timing: Procedimentos eletivos (deverão estar planeados 

e marcados antes do internamento hospitalar). 
  
o Técnica: Aberta, robótica, laparoscópica, assistida por 

laparoscopia, laparoscópica convertida. 
o Regresso ao 

bloco 
operatório: 

Cada doente apenas deve ser incluído uma vez no 
estudo IMAGINE. Regresso ao bloco operatório no 
mesmo internamento ou durante o follow-up deve 
ser registado como complicação 

  
o Procedimentos 

incluídos: 
Qualquer ressecção colo-rectal (Ver anexo B) 
Reconstrução trânsito após ileostomia/colostomia 

• Critérios de exclusão 
 
o Cirurgia de emergência ou não planeada 
o Apendicectomia (a não ser que envolva hemicolectomia direita) 
o Cirurgia transanal - e.g. TEMS, TAMIS, procedimento de Altemeier. 
o Cirurgia urológica primária - e.g. conduto ileal. 
o Cirurgia ginecológica primária - e.g. Hartmann após cirurgia ovárica 
o Cirurgia vascular primária - e.g. ressecção intestinal pós reparação de AAA  
o Laparoscopia/laparotomia exploradora sem ressecção de cólon/recto 
o Hérnia inguinal, crural ou incisional sem ressecção de cólon/recto 
o Cirurgia com ressecção multiorgânica – e.g. exenteração pélvica 

 
08 
Outcomes 

Outcome primário 

• Tempo (avaliado em dias completos) até ao retorno da função intestinal 

normal (GI-2). Esta é uma medida composta de tolerância a dieta sólida 

durante 24h (sem vómito) E emissão de fezes (14). 

Outcomes secundários 

• Taxa de complicações pós-operatórias a 30 dias de acordo com escala de 

Clavien-Dindo (15). 

• Incidência de deiscência anastomótica definida de acordo com diagnóstico 
imagiológico ou intraoperatório. 

• Incidência de lesão renal aguda, definida segundo os critérios KDIGO (16).  
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09 
Avaliação do retorno da função gastrointestinal 
O outcome composto para o retorno da função gastrointestinal (GI-2) deve 
ser avaliado diariamente nos primeiros 10 dias após a cirurgia (dia 0; dia da 
cirurgia – dia 10). Para isso são necessários registos de: 
 

• Tolerância à dieta oral (come alimentos sólidos ou pastosos sem 
vómito nesse dia)  
 

E 
 

• Emissão de fezes (pelo menos uma dejeção) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
Co-variáveis 

Para além de dados acerca da demografia, do procedimento e de outcome, 
vai ser recolhida informação acerca de variáveis de confundimento que 
permitam um ajustamento do risco dos outcomes. Estes dados mostraram 
consistentemente ser preditores independentes de ileus pós-operatório após 
cirurgia colo-rectal na literatura (17): 
 

• Score da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA)  

• Co-morbilidades cardio-respiratórias e metabólicas (inclui doença pulmonar obstrutiva 

crónica (DPOC), doença renal crónica (DRC), doença arterial periférica (DAP) e diabetes mellitus 
• História de cirurgia abdominal prévia 

• Transfusão de UCE 
 

11 
Follow-up 

• Os doentes vão ser seguidos até 30 dias após a cirurgia. Todos os 
outcomes secundários vão ser registados caso tenham ocorrido em 
qualquer momento desde o dia 0 (dia da cirurgia) até dia 30. 

• Não deve ser alterado o follow-up habitual. Os colaboradores devem ser 
proactivos na identificação de dados de follow-up, devendo isso ser feito 
de acordo com os limites do follow-up normal no seu hospital.  
 
 

Estratégias para registar a função intestinal 
 

• Falar com o staff da enfermaria, incluindo médicos e enfermeiras  

• Rever notas médicas ou de enfermagem, sobretudo acerca do que se 
passou durante a noite 

• Participar nas visitas de serviço e passagens de turno 
 

Lembra-te: registos da função intestinal devem corresponder ao dia 

inteiro. Aconselha-se que estes sejam considerados em retrospetiva para 

registar toda a informação relevante.  
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Lista completa de 

dados a registar 

está no anexo A 

Os formulários 

poderão ser 

encontrados no 

site oficial 

Estratégias para o follow-up podem incluir: 
 

• Revisão regular dos registos do doente para identificar complicações 
intra-hospitalares 

• Participação regular em visitas de serviço e passagens de turno 

• Revisão dos registos de consulta externa até 30 dias 

• Verificação de registos sobre passagens de turno e reinternamentos 

• Verificação de reinternamentos urgentes 

 
12 
Base de dados  
Vão ser recolhidos dados sobre o doente, a cirurgia e abordagem cirúrgica e 
período pós-operatório. De forma a maximizar a acuidade do registo de 
dados, a base de dados vai incluir apenas as variáveis necessárias para o 
ajuste de risco dos outcomes relacionados com a questão de investigação 
primária. Sem ajustar ao risco pré-operatório é provável que as conclusões 
do trabalho sejam enviesadas.  
 
13 
Análise de dados e tamanho da amostra 
Foram consultados estatísticos profissionais acerca da análise prevista deste 
estudo. Os dados serão analisados usando estatística descritiva no SPSS 
v21.0. Se uma grande proporção de dados de campos específicos estiver em 
falta está prevista a utilização de um método de imputação de Markov Chain 
Monte Carlo. Não serão realizadas comparações entre cirurgiões, entre 
hospitais e entre países. Prevê-se a inclusão de 150 centros no Reino Unido 
e 150 centros na restante Europa e Australásia. De acordo com os dados 
recentes do UK National Bowel Cancer Audit 2016, estima-se que, em média, 
3 doentes serão submetidos a ressecção colo-rectal por semana em cada 
centro participante. Se todos os centros participarem em pelo menos 2 dos 3 
períodos de inclusão estima-se que a amostra seja de 3500-5000 doentes.  

 
14 
Registo de dados e estrutura orgânica 
Os dados serão recolhidos e armazenados num servidor protegido online 
através do programa Research Electronic Data Capture (REDCap). O 
REDCap permite aos colaboradores registar e armazenar dados num sistema 
protegido. É usado frequentemente por várias instituições académicas em 
toda a Europa e o armazenamento de dados online por este sistema é 
encriptado e respeita as guidelines de segurança HIPAA dos Estados Unidos 
da América. O serviço é gerido pela Universidade de Birmingham, Reino 
Unido. Será atribuído um login no servidor para registo protegido de dados no 
sistema REDCap. Nenhuma informação identificativa do doente será 
registada ou armazenada no REDCap. Todos os dados anonimizados serão 
armazenados durante um total de 3 anos, após os quais será eliminada 
permanentemente do espaço do servidor. Cópias em papel devem ser 
destruídas como lixo confidencial no próprio centro após o registo de dados 
no REDCap. 
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Não será possível o registo dos números identificativos do doente (números 
do hospital) no REDCap. Será gerada pelo sistema uma identificação única 
para cada doente. Se necessário, poderá ser criado um registo local de 
referência entre o número do REDCap e o número do hospital. Este deve ser 
armazenado confidencialmente numa folha de cálculo encriptada no 
computador institucional protegido por palavra-passe.   
 
Será emitido um login por mini-equipa. Será atribuído a um colaborador 
nomeado em cada mini-equipa e apenas essa pessoa poderá usar o login. 
Caso surjam problemas deve ser enviado email para info@eurosurg.org.  
 
15 
Registo local do projeto e estrutura orgânica  
Se for possível, o projeto deverá ser registado como auditoria ou avaliação de 
serviço. Em alguns países poderá ser necessária a obtenção de aprovação 
formal pela comissão de ética local. É responsabilidade da mini-equipa de 
cada hospital registar o projeto de forma adequada de acordo com os 
regulamentos locais. Este registo deve ser supervisionado pelo cirurgião 
especialista em cada local. 
 

▲ 
Verifica com o especialista como é que o estudo deve ser registado 
no teu hospital. Caso surjam dificuldades informa-te junto do comité 
nacional.  

▲ 

 
No Reino Unido, o estudo deve ser registado como auditoria clínica ou 
“avaliação de serviço”. O padrão de cuidados é baseado nas guidelines 
ERAS® para cirurgia cólica (13).  

 
Devem ser usados AINE como analgesia pós-operatória após cirurgia colo-
rectal. Apesar de evidência de baixo nível ter sugerido a associação com 
deiscência da anastomose, não há evidência que recomende a suspensão de 
utilização de AINE. 
 
Os colaboradores do Reino Unido devem também procurar a aprovação do 
Caldicott Guardian para registo de dados no REDCap. Ao registar o estudo 
devem ser clarificados os seguintes pontos:  
 

• Todos os dados vão avaliar a prática atual 

• Não haverá alteração da abordagem e tratamento habituais 

• Esta é uma auditoria internacional. 
 

▲ 
Os colaboradores devem completar o módulo de e-learning sobre 
o registo de dados que será disponibilizado  em www.EuroSurg.org 
ou via bit.ly/learn.IMAGINE 

▲ 

 
É necessária confirmação prévia de registo do projeto com sucesso antes 
do registo de dados. As contas do REDCap não serão atribuídas até que seja 
enviada a documentação necessária ao comité nacional para registo do 
estudo de cada local. 

mailto:info@eurosurg.org
http://www.eurosurg.org/
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Para mais 
informações 
sobre a mini-
equipa ver ponto 
17  

Informações 

acerca da 

validação estarão 

disponíveis no site  

Módulos em: 
bit.ly/ 
learn.IMAGINE   

 
16 
Controlo de qualidade 
 

• Mini-equipas 
Cada mini-equipa deve incluir 3 elementos, com pelo menos um estudante 
de medicina e um interno. O estudo também deve estar registado com 1 
especialista em cada hospital.  

 

• E-learning IMAGINE 
De forma a maximizar o valor educacional do IMAGINE, e para assegurar 
o conhecimento sobre passos fundamentais, todos os colaboradores 
deverão fazer os módulos de e-learning. Estes serão certificados após 
serem terminados. Os módulos seguintes serão obrigatórios para 
participação (tempo necessário aproximado):  
 

o Estabelecimento do estudo e estrutura orgânica (5 min) 
o Avaliação da função intestinal (5 min) 
o Sistema de classificação de Clavien-Dindo (5 min) 
o Utilização do REDCap (5 min) 

 

• Dados completos 
Após a recolha de dados apenas serão considerados na análise 
internacional agregada conjuntos com >95% de dados completos. 
Infelizmente, centros com >5% de dados em falta não poderão ser 
incluídos no estudo e os colaboradores desses centros terão de ser 
excluídos da lista de coautores.  
 

▲ 

Assegura recolha de dados completa (pelo menos 95%) através de 
uma recolha prospetiva. Se tiveres dúvidas contacta o comité 
nacional.   

▲ 

 

• Validação 
A validação de dados será realizada em 5 hospitais em cada centro 
participante. Para países de menor volume podem ser acordados regimes 
de validação específicos com o grupo de gestão do estudo. Os validadores 
de dados deverão ser estudantes ou internos que não tenham estado 
envolvidos na recolha de dados inicial.  
 
O validador vai selecionar apenas um dos períodos de 14 dias num centro 
para validar e isso ocorrerá após a recolha de dados. O validador vai 
enviar um sumário de quantos registos foram revistos e de taxa de erros 
ao grupo de gestão do estudo. Há dois componentes de validação:  
 

o Verificação de casos 
Os validadores vão identificar independentemente todos os doentes 
elegíveis para inclusão num dos períodos de 14 dias. O objetivo para 
verificação de casos é >95%. 
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o Acuidade dos dados 
Os validadores vão recolher dados de forma independente acerca de 10 
variáveis chave para ajustamento de risco e outcomes. As variáveis 
seleccionadas apenas serão transmitidas ao validador. Conflitos entre os 
dados submetidos originalmente pela mini-equipa serão resolvidos 
mediante discussão entre o validador e a mini-equipa. O alvo para a 
acuidade dos dados recolhidos é >98%. 
 

Os resultados da validação de dados (verificação de casos e acuidade dos 
dados) e taxas de erro não vai afetar a inclusão de dados na análise 
agregada.  

 
17 
Estrutura da equipa do estudo 
Estudantes de medicina e internos estarão na vanguarda da concretização e 
disseminação deste estudo, que será apoiado pelos comités nacionais e 
pelos especialistas que vão supervisionar (fig. 1):  
 

• Grupo de gestão do estudo: grupo central de estudantes de medicina e 
internos responsáveis pelo desenho do protocolo, gestão e análise de 
dados e elaboração do manuscrito. 
 

 

• Comités nacionais da rede: grupo central de estudantes e/ou internos 
localizados em cada país participante, responsáveis pela disseminação do 
estudo, tradução do protocolo e apoio aos estudantes para registo e 
concretização adequados em cada centro participação. 

 

Fig. 1 - estrutura orgânica EuroSurg 
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Para mais 

informação visitar 

www.ICMJE.org   

Para um exemplo 

deste estilo de 

autoria verificar 

PubMed com 

PMID: 27321766  

• Coordenadores locais: rede de estudantes ou internos em cada hospital 
participante: 
o Responsáveis pela coordenação de cada mini-equipa.  
o Ligação entre as mini-equipas e o comité nacional. 
o Primeiro ponto de contacto para os colaboradores locais. 
o Asseguram que os resultados locais são comunicados às equipas 

clínicas. 
 

• Mini-equipas: equipa de três estudantes / internos responsáveis pelo 
registo de dados em cada um dos períodos de inclusão em cada hospital: 
o A mini-equipa é formada por um estudante em colaboração com um 

interno qualificado. Um estudante ou interno adicional torna a equipa 
em 3 elementos. 

o Cada mini-equipa trabalhará com o coordenador local para assegurar 
que os resultados serão comunicados de volta à equipa clínica. 

 

• Cirurgiões especialistas: cada mini-equipa será supervisionada por um 
especialista. Um especialista poderá supervisionar várias mini-equipas em 
cada hospital. O especialista apoia a submissão do estudo e assegura que 
os colaboradores agem de acordo com os protocolos em vigor. Deverão 
apoiar as submissões à comissão de ética e facilitar a apresentação local 
de resultados.  

 
 

18 
Autoria  
Colaboradores da mini-equipa, especialistas, validadores de dados, 
coordenadores locais, membros do comité nacional e do grupo de gestão do 
estudo são elegíveis para coautoria citável na PubMed. Existem alguns 
requisitos específicos: 
 
Mini-equipas 
Podem ser incluídos como coautores no máximo 3 colaboradores por período 
de inclusão. Os validadores também são elegíveis para coautoria. 
 
Cada colaborador da mini-equipa deve participar na obtenção da comissão 
de ética local, identificação de doentes, registo de dados e follow-up de forma 
a assegurar que os dados recolhidos estão completos >95%. Infelizmente, 
centros com >5% de dados não registados serão excluídos da análise e a 
mini-equipa será retirada da lista de coautoria.  

 
Cirurgiões especialistas 
De acordo com as guidelines de autoria do Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas (ICMJE) um cirurgião especialista por centro é elegível 
para coautoria citável se cumprir os seguintes critérios: 
(i) Apoia o registo local do estudo 
(ii) Faz circular a informação sobre o estudo junto de outros especialistas. 
(iii) Facilita a apresentação dos resultados obtidos à equipa clínica. 
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Coordenadores locais 
Para se qualificar para coautoria os coordenadores locais devem recrutar pelo 
menos 2 mini-equipas no seu hospital. O número máximo de mini-equipas é 3 
(uma por período de inclusão, ver secção 04: Calendarização).   
 
19 
Disseminação e impacto 
O impacto do estudo IMAGINE será avaliado de acordo com os seguintes 
critérios:  
 

• Apresentação de resultados à equipa clínica e em reuniões de investigação 
locais  

• Apresentação dos resultados internacionais na sessão EuroSurg na ESCP 
2018 

• Disseminação dos resultados através de corpos profissionais e académicos 
com audiências relacionadas com a cirurgia geral e colo-rectal  

• Disseminação de resultados em publicações revistas por pares 

• Disseminação de resultados aos doentes e a grupos de doentes 
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Anexo A: dados a recolher 
Dados demográficos  

1 Idade [anos] 

2 Género Masculino, Feminino 

3 Grau ASA  I, II, III, IV, V 

4 Hábitos tabágicos Fumador, Não-fumador 

5 Índice de Massa Corporal (IMC) 
Baixo peso (<18.5); Normal (18.5-24.9); Excesso de 
peso (25-29.9); Obeso (30+) 

6 História de cirurgia abdominal prévia Sim, Não 

7 Estoma abdominal prévio Sim – colostomia, Sim – ileostomia, Sem estoma 

8a História de cardiopatia isquémica Sim, Não 

8b História de doença arterial periférica Sim, Não 

8c History of doença respiratória crónica (DPOC)  Sim, Não 

8d História de diabetes mellitus  Sim (sob insulina), Sim (sob antidiabéticos orais), Não 

9a Uso pré-operatório de IECA / ARA Sim, Não 

9b Creatininémia pré-operatória (mais recente) [valor] 

Dados da cirurgia 

10 Indicação / patologia  Neoplasia, Doença inflamatória intestinal, Doença 
diverticular, Outra benigna 

11 Abordagem cirúrgica Aberta, Lap, Lap-assistida, Robótica Conversão? 

12 Cirurgia primária realizada Ver anexo B 

13 Criação de novo estoma Sim – colostomia, Sim – ileostomia, Sem estoma 

Função gastrointestinal pós-operatória (dados recolhidos diariamente até ao 10º dia) 

14 Emissão de fezes (diariamente entre D1 – D10) 
Pelo menos uma dejeção via recto ou estoma 

Sim, Não 

15 Vómito (diariamente entre D1 – D10) 

Pelo menos um episódio em 24 horas 
Sim, Não 

16 Tolerância oral (diariamente entre D1 – D10) 

Registar valor superior por dia 
Sim – Dieta sólida (incluindo mole), Sim – apenas 
líquidos, Não 

17 Sonda nasogástrica (diariamente entre D1 – D10) 
Para drenagem e não alimentação 

Sim, Não 

Medicação pós-operatória 

18a Administração de AINE em D1-3  Baixa dose, Alta dose, Nenhum – ver anexo B 

18b Administração de AINE em D4-7 Baixa dose, Alta dose, Nenhum – ver anexo B 

19a Administração de opióide em D1-3 Yes – strong, Yes – weak, No – ver anexo B 

19b Administração de opióide em D4-7 Yes – strong, Yes – weak, No - ver anexo B 

20 Adjuvantes de analgesia em D1-10 Epidural, raquianestesia., PCA EV, catéter na ferida, 
Nenhum 

21 Mascar pastilha elástica pós-operatório D1-10 Sim, Não 

22 Opióide antagonista Mu pós-operatório D1-10 Sim, Não – ver anexo B 

23 Procinético pós-operatório em D1-10 Sim, Não – ver anexo B 

24 Transfusão de UCE em D1-10 Sim, Não 

Outcomes 

25a Deiscência anastomótica 
Diagnóstico intraoperatório ou imagiológico 

Sim, Não 

25b Se sim, dia pós-operatório de diagnóstico [valor] 

26 Coleção intra-abdominal / pélvica 
Diagnóstico cirúrgico ou imagiológico 

Sim, Não 

27 Pneumonia 
Diagnóstico imagiológico 

Sim, Não 

28 Proteína C reativa (PCR) 
Valor mais elevado entre D1-3 

[valor] 

29a Creatininémia mais recente antes da cirurgia  [valor] 

29b Creatininémia (diariamente D1-7) [valor] 

30 Duração do internamento (dias) [valor] 

31 Reinternamento a 30 dias Sim, Não 

32 Maior grau Clavien-Dindo I, II, III, IV, V 
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Anexo B: Procedimentos e descrição de fármacos 
 

Devem ser incluídos os seguintes procedimentos:  

• Ressecção ileo-cólica • Colectomia subtotal 

• Hemicolectomia direita • Colectomia total 

• Hemicolectomia direita alargada • Amputação abdomino-perineal 

• Colectomia segmentar do transverso • Totalização de colectomia 

• Hemicolectomia esquerda • Encerramento de estoma* 

• Sigmoidectomia (inclui Hartmann)  

  
      *inclui ileostomia ou colostomia 

 

Fármacos procinéticos incluem:   

• Metoclopramida 

• Bisocodilo 

• Agonista da grelina (ipramorelina, 

ulimorelina) 

• Eritromicina 

• Gastrografina 

• Mosapride 

• Óxido de magnésio 

• Citrato de colina 

 

Fármacos antagonistas mu incluem:   

• Alvimopan 

• Metilnaltrexona 

• Naloxegol 

 
 

 

Doses habituais de AINE:  
Estes podem ser administrados por via oral, rectal, intravenosa, intramuscular ou subcutânea  
 

Tipo de AINE Baixa dose Alta dose 
Diclofenac < 100mg por dia ≥ 100mg por dia 
Ibuprofeno <1200mg por dia ≥ 1200mg por dia 

Naproxeno <750mg por dia ≥ 750mg por dia 
Celecoxib <200mg por dia ≥ 400mg por dia 
Rofecoxib <12.5mg por dia ≥ 25mg por dia 
Outros – ver: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK42997/   

 
 
Opióides: 
Estes podem ser administrados por via oral, rectal, intravenosa, intramuscular ou subcutânea  
 
 

Opióides fortes Opióides fracos 
Morfina  Alfentanilo Codeína 
Diamorfina Fentanilo Dihidrocodeína 
Oxicodona Hidromorfona Tramadol 
Buprenorfina   

   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK42997/
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Anexo C: classificação de complicações segundo Clavien-Dindo 
 

Eventos pós-operatórios adversos podem ser divididos entre falência do tratamento, 

sequelas e complicações. Falência do tratamento ocorre quando a cirurgia original 

não consegue atingir os benefícios pretendidos; por exemplo dor persistente após 

colecistectomia laparoscópica ou persistência de neoplasia após cirurgia oncológica. 

Sequelas são consequências conhecidas de um dado procedimento; por exemplo 

malabsorção após ressecção alargada de intestino delgado ou imunodeficiência 

após esplenectomia. Complicação é qualquer desvio da evolução pós-operatória 

normal que tem efeito no doente e não é falência de tratamento nem sequela. 

 

Na classificação de Clavien-Dindo o fator determinante para a gravidade de uma 

complicação é o tratamento necessário. Assim, uma dada complicação poderá ser 

classificada de forma diferente de acordo com a sua abordagem. Por exemplo, uma 

deiscência anastomótica pode ser abordada com antibioterapia apenas se estiver 

contida (grau II) ou pode requerer reintervenção cirúrgica sob anestesia geral (grau 

III). 

 

Algumas considerações: 

▪ Complicações intra-operatórias não são consideradas a não ser que tenham 

um efeito prejudicial para o doente no pós-operatório. A única exceção é a 

morte intraoperatória que é classificada como grau V. 

▪ Todos os eventos adversos pós-operatórios são incluídos, mesmo quando 

não há relação direta com a cirurgia.  

▪ Todos os eventos adversos no follow-up a 30 dias são incluídos, mesmo 

se ocorrerem após a alta. 

▪ Procedimentos diagnósticos não são incluídos. Por exemplo, uma 

endoscopia digestiva alta (EDA) diagnóstica para identificar a origem de uma 

hemorragia sem qualquer intervenção não seria considerada uma 

complicação, mas uma EDA terapêutica com aplicação de clips num vaso 

sangrante seria considerada uma complicação de grau III. Uma vez que 

laparotomias exploradoras negativas são consideradas um procedimento 

diagnóstico não deverão ser registadas como complicações.  
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Grau Definição (exemplos a itálico)  

I Qualquer desvio da evolução pós-operatória normal sem necessidade de 

fármacos (para além dos “regimes permitidos”) ou intervenção imagiológica, 

endoscópica ou cirúrgica. 

Regimes terapêuticos permitidos são: fármacos selecionados (antieméticos, 

antipiréticos, analgésicos, diuréticos e reposição de eletrólitos), fisioterapia e 

infeções da ferida operatória drenadas à cabeceira do doente, mas sem 

tratamento antibiótico. 

Exemplos: hipocaliémia tratada com K+; náusea tratada com metoclopramida; lesão 

renal aguda tratada com fluidos IV. 

II Necessidade de tratamento farmacológico para além do permitido para 

complicações de grau I. Estão incluídas transfusões de UCE e nutrição 

parentérica. 

Exemplos: Infeção da ferida operatória, pneumonia ou infeção urinária tratadas com 

antibiótico, enfarte de miocárdio tratado medicamente, trombose venosa profunda 

tratada com enoxaparina, anemia com necessidade transfusional. 

III Necessidade de intervenção imagiológica, endoscópica ou cirúrgica. 

Exemplos: Endoscopia terapêutica (não incluídos procedimentos diagnósticos), 

procedimento imagiológico de intervenção, reoperação 

IV Complicações com risco de vida com necessidade de abordagem em cuidados 

intensivos, complicações neurológicas incluindo hemorragia cerebral e 

acidente vascular cerebral isquémico (excluindo AIT). 

Exemplo: Disfunção de órgão única ou múltipla com necessidade de abordagem em 

cuidados intensivos; e.g.  pneumonia com necessidade de suporte ventilatório, lesão 

renal com necessidade de terapêutica de substituição de função renal, acidente 

vascular cerebral. 

V Morte do doente 
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Anexo D: Passos para inclusão do teu centro no IMAGINE 
 

  Contacta o teu coordenador local acerca da participação no estudo de um 
hospital à tua escolha. Ele colocar-te-á em contacto com outros estudantes 
ou internos nesse local. 
 

  Forma uma mini-equipa até 3 colaboradores. Se possível deverá ser um 
estudante de medicina a coordenar a equipa e o registo do estudo. É 
necessário o apoio de pelo menos 1 interno motivado. O interno poderá ser 
de qualquer ano, mas idealmente dos primeiros anos de internato. 

 

  Escolhe um período de 14 dias dos períodos de inclusão disponíveis que se 
adeque à tua disponibilidade. Podem participar várias equipas em cada 
hospital, envolvidas cada uma em seu período de recolha. A mesma mini-
equipa pode recolher dados em mais que um período de inclusão se tiver 
capacidade para tal.  

 

  Assegura a aprovação formal do estudo no teu hospital segundo o 
regulamento local.  
 

• A aprovação tem de ocorrer antes de começar a colheita de dados. Os 
colaboradores do Reino Unido devem ter aprovação do seu Caldicott 
Guardian para registo de dados no REDCap. Colaboradores fora do 
Reino Unido devem obter as orientações a partir do seu comité 
nacional acerca do processo de aprovação no seu país. 

• Assegura que o teu centro está a par que este é um estudo 
internacional e que os dados serão registados no REDCap. Para 
mais detalhes acerca do REDCap e segurança de dados vê a secção 
12 do protocolo. Não vão ocorrer mudanças ao follow-up normal. 

 

É essencial que comeces este processo imediatamente; a aprovação pode levar 

entre 2-3 meses. Se tiveres dificuldades ou não souberes aquilo que é 

necessário entra em contacto com o teu coordenador local, com o especialista 

ou com o teu comité nacional. 

 

  Quando o estudo estiver aprovado envia o comprovativo ao teu comité 
nacional. Não serão emitidos logins REDCap antes da receção deste 
comprovativo. 

 
  Pede ao especialista para completar o questionário do centro. Este é um 

pequeno questionário acerca da presença de protocolos de recuperação 
otimizada no teu centro e leva menos de 5 minutos a completar. 

 
  Completa o e-learning IMAGINE, incluindo os módulos de: Estabelecimento 

do estudo e estrutura orgânica, sistema de classificação de Clavien-Dindo, 
avaliação da função intestinal e guia de utilização do REDCap. Estes são 
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obrigatórios e vão gerar um certificado quando completados: 
bit.ly/learn.IMAGINE 
 

  Encontra-te com os outros membros da tua mini-equipa, incluindo o interno 
e, se possível, o especialista. Se possível reúne com a mini-equipa anterior 
também. Eles terão muitos conselhos úteis sobre o que funcionou bem. Na 
tua mini-equipa combina com antecedência quem será responsável por cada 
parte do estudo, e.g. identificação dos doentes, registo dos dados 
demográficos, follow-up, registo de dados no REDCap. Falem acerca de 
como vão identificar os doentes e registar os dados necessários. Será 
particularmente útil ter um especialista quando discutirem este assunto.  

 
 Identifica todos os doentes que cumprem os critérios de inclusão no teu 

período de 14 dias.  
 

  Regista os dados de função intestinal diariamente nos primeiros 10 dias (a 
não ser que o doente tenha alta antes do D10 pós operatório, que pode ser a 
maioria em alguns centros).  

 
 Revê regularmente os dados de follow-up para identificares informação de 

complicações nos primeiros 30 dias de pós-operatório. Este estudo é 
prospetivo por isso não deves esperar até ao final do período pós-operatório 
para registares os dados. Discute qual é a melhor maneira de seguires os 
doentes com o especialista, já que isso irá variar de hospital para hospital. 

 

 Assegura que todos os dados foram registados no REDCap e que 
completaste todos os campos, evitando dados incompletos. Se >5% dos 
doentes do teu hospital têm dados em falta os dados que recolheste não 
poderão ser usados na análise final e não serás incluído com coautor. 

 

 Após a conclusão do estudo no teu hospital deverás apresentar os 

resultados no serviço de cirurgia. 
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Anexo E: lista de abreviaturas 
 

• AAA Aneurisma da aorta abdominal 

• AINE Anti-inflamatório não esteróide 

• AIT Acidente isquémico transitório 

• ASA Sociedade Americana de Anestesiologistas 

• CV  Curriculum vitae 

• D[valor] Dia [valor] pós-operatório 

• EDA Endoscopia digestiva alta 

• ERAS Enhanced recovery after surgery 

• ESCP Sociedade Europeia de Coloproctologia 

• EV  intravenoso 

• GI-2 Outcome composto para recuperação gastrointestinal (ver secção 8) 

• IMC Índice de Massa Corporal 

• IP  Ileus pós-operatório 

• KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes 

• NG nasogástrica 

• NZ  Nova Zelândia 

• NHS National Health Service (Reino Unido)  

• PCA Patient-controlled analgesia 

• PCR Proteína C reativa 

• RACS Royal Australasian College of Surgeons 

• REDCap Research Electronic Data Capture 

• SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

• TAMIS Transanal minimally invasive surgery 

• TEMS Transanal endoscopic microsurgery 

• UCE Unidade de concentrado eritrocitário 
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