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O atual sistema de estratificação de risco da ASA (American Society of Anesthesiologists), separado em 6 

classificações, foi desenvolvido  na tentativa em quantificar o risco associado entre anestesia e cirurgia. Apesar de 
suas limitações, alguns estudos têm corroborado a associação entre mortalidade e morbidade. Nenhuma correlação 
foi indicada entre as classes de ASA e cancelamentos, custos ou complicações pré-operatórias, além de 

tradicionalmente, o risco cirúrgico ser considerado mais importante que o risco anestésico. Escolhemos comparar o 
escore ASA com o indicador de média de permanência hospitalar, pois ele  permite avaliar, desde a eficiência de uma 
determinada unidade hospitalar, até servir como base para mensurar o número de leitos necessários para o 
atendimento da população de uma área específica. O valor médio, extraído a partir da unidade paciente-dia, pode 

levar o gestor ou gerente de saúde a dimensionar ou agir erroneamente, se utilizar este dado sem antes validar esta 
informação a partir de teste estatístico do valor médio. Trata-se de um estudo retrospectivo compreendendo 
cirurgias do ano de 2011 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre através do banco de dados de indicadores 

hospitalares da instituição. Observou-se que de acordo com a classificação proposta pela ASA a média de 
permanência pós-cirúrgica é crescente e diretamente proporcional com o grupo no qual o paciente é incluído, sendo 
o menor valor no grau 1 (2,43 dias) e o maior valor no grau 5 (13 dias). Pode-se concluir que classificação da ASA é 

um bom fator preditivo para estimar a média de permanência em pacientes cirúrgicos. Outros fatores importantes 
para a média de permanência são a idade, a partir dos 50 anos, o caráter da cirurgia e difere largamente entre as 
especialidades pesquisadas. É preciso análises posteriores de modo a definir o impacto desses dados na qualidade da 
assistência hospitalar. Palavra-chave: ASA; qualidade assistencial; risco cirúrgico. 




