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Carboximaltose férrica trata  
a anemia moderada a grave, 

no pré e pós-operatório,
de forma segura, rápida e eficaz reduzindo  

a necessidade de transfusão sanguínea6,7

Referências: 1. Anthes E, et al. Save blood, save lives. Nature. 2015;520:24-26. 2. Goodnough LT, et al. Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes. Transfusion. 2014;54:2753-9. 3. Patient Blood Management Guidelines: Module 3 Medical. Quick 
Reference Guide. National Blood Authority, 2012. 4. Villanueva C, et al. Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleedding. N Engl J Med. 2013;368:11-21. 5. Norma Portuguesa nº 038/2012 de 30/12/2012, Utilização Clínica de Concentrado Eritrócitário no Adulto. 6. Calleja J, 
et al. Ferric carboxymaltose reduces transfusions and hospital stay in patients with colon cancer and anemia. Int J Colorectal Dis 2016;31:543-551. 7. Khalafallah AA, et al. Intravenous ferric carboxymaltose versus standard care in the management of postoperative anaemia: a prospective, 
open-label, randomised controlled trial. Lancet Haematol. 2016;3(9):e415-425. 8. Norma Portuguesa nº 011/2018 de 11/06/2018, Gestão do sangue do doente; Patient Blood Management (PBM) em cirurgia eletiva.

 A Norma nº 011/2018 de 11/06/2018, Gestão do sangue do doente;  
Patient Blood Management (PBM) em cirurgia electiva8

RECOMENDA A AVALIAÇÃO DA HEMOGLOBINA  
E RESERVAS DE FERRO NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO8

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM
 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identi-
ficação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem 
quaisquer suspeitas de reações adversas.
 
1.NOME DO MEDICAMENTO: Ferinject 50 mg ferro/ml solução injetável ou para perfu-
são. 2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Um ml de solução contém 50 mg 
de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada frasco para injetáveis de 2 ml contém 
100 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada frasco para injetáveis de 10 ml 
contém 500 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada frasco para injetáveis 
de 20 ml contém 1.000 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Um ml de solu-
ção contém até 5,5 mg (0,24 mmol) de sódio, ver secção 4.4. Lista completa de excipientes, 
ver secção 6.1. 3.FORMA FARMACÊUTICA: Solução injetável ou para perfusão. Solução 
aquosa castanho-escura, não transparente. 4.INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1Indicações 
terapêuticas: O Ferinject está indicado no tratamento da deficiência em ferro quando 
as formulações orais de ferro não são eficazes ou não podem ser utilizadas. O diagnóstico 
de deficiência em ferro deve ser baseado em análises clínicas. 4.2Posologia e modo de 
administração: Monitorize cuidadosamente o aparecimento de possíveis sinais e sinto-
mas de reações de hipersensibilidade nos doentes durante e após cada administração de 
Ferinject. Ferinject deve ser administrado apenas quando estão imediatamente disponíveis 
técnicos formados em avaliação e tratamento de reações anafiláticas, em instalações que 
seja assegurado todo o suporte para reanimação. O doente deve ser observado para iden-
tificar possíveis efeitos adversos durante pelo menos 30 minutos após cada administração 
de Ferinject (ver secção 4.4). Posologia: A posologia de Ferinject segue uma abordagem 
gradual: [1] determinação da necessidade individual de ferro, [2] cálculo e administração 
da(s) dose(s) de ferro e [3] avaliações após a reposição de ferro. Estes passos estão descritos 
a seguir: Passo 1: Determinação da  necessidade de ferro. A necessidade individual de ferro 
para  reposição utilizando Ferinject é determinada com base no peso corporal e no nível de 
hemoglobina (Hb) do doente. Consulte a tabela 1 para determinar a necessidade de ferro: 
Tabela 1: Determinação da necessidade de ferro

Hb Peso corporal do doente

g/dl mmol/l menos de 
35 kg

35 kg a 
<70 kg

70 kg e 
superior

<10 <6,2 500 mg 1500 mg 2000 mg

10 a <14 6,2 a <8,7 500 mg 1000 mg 1500 mg

≥14 ≥8,7 500 mg 500 mg 500 mg

A deficiência em ferro deve ser confirmada através de análises clínicas, conforme indicado 
em 4.1. Passo 2: Cálculo e administração da(s) dose(s) individual(ais) máxima(s) de ferro. Com 
base na necessidade de ferro acima determinada, deve(m) ser administrada(s) a(s) dose(s) 
apropriada(s) de Ferinject, tendo em consideração o seguinte: Uma administração  única de 
Ferinject não deve exceder: • 15 mg ferro/kg peso corporal (para administração por injeção 
intravenosa) ou 20 mg ferro/kg peso corporal (para administração por perfusão intravenosa) 
• 1000 mg de ferro (20 ml Ferinject). A dose  cumulativa máxima recomendada de Ferinject é 
de 1000 mg de ferro (20 ml Ferinject) por semana. Passo 3: Avaliações após a reposição de ferro: 
A reavaliação deve ser efetuada pelo médico com base na condição individual do doente. O 
nível de Hb deve ser reavaliado até 4 semanas após a última administração de Ferinject, de 
modo a reservar tempo suficiente para a eritropoiese e a utilização de ferro. Caso o doente 
necessite de uma nova reposição de ferro, a necessidade de ferro deve ser novamente calcu-
lada utilizando a Tabela 1 anterior. (Ver secção  5.1 do RCM). População especial – doentes 
com doença renal crónica dependente de hemodiálise. Uma dose única máxima diária de 200 
mg de ferro não deve ser excedida em doentes com doença renal crónica dependente de he-
modiálise (ver também secção 4.4). População pediátrica: A utilização de Ferinject não foi es-
tudada em crianças. Assim, não está recomendado em crianças com idade inferior a 14 anos. 
Modo de administração: Ferinject deve ser administrado somente através de via intravenosa: 
por injecção ou por perfusão ou durante uma sessão de hemodiálise diretamente e sem dilui-
ção no braço venoso do dialisador. Ferinject não deve ser administrado por via subcutânea ou 
intramuscular. Injeção intravenosa: Ferinject pode ser administrado por injeção intravenosa 

utilizando a solução não diluída. A dose única máxima é de 15 mg ferro/kg peso corporal, 
mas não deve exceder os 1000 mg de ferro. As taxas de administração são apresentadas na 
Tabela 2: Tabela 2: Taxas de administração para injeção intravenosa de Ferinject:

Volume de Ferinject  
necessário

Dose de ferro   
equivalente

Taxa de administração / Tempo mínimo 
de administração

2 a 4 ml 100 a 200 mg Nenhum tempo mínimo prescrito

> 4 a 10 ml > 200 a 500 mg 100 mg ferro / minuto

> 10 a 20 ml > 500 a 1000 mg 15 minutos

Perfusão intravenosa: Ferinject pode ser administrado por perfusão intravenosa, tendo de 
ser, nesse caso, diluído. A dose única máxima é de 20 mg ferro/kg peso corporal, mas não 
deve exceder os 1000 mg de ferro. Para  perfusão  Ferinject deve ser diluído somente numa 
solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% m/V como se apresenta na Tabela 3: Nota: por 
razões de estabilidade, Ferinject não deve ser diluído para concentrações inferiores a 2 mg 
ferro/ml (não incluindo o volume da solução de carboximaltose férrica).Tabela 3: Plano de 
diluição de Ferinject para perfusão intravenosa:

Volume de 
Ferinject 

necessário

Dose de ferro 
equivalente

Quantidade máxima 
de solução estéril de 

cloreto de sódio a 
0,9% m/V

Tempo mínimo  de 
administração

2 a 4 ml 100 a 200 mg 50 ml Nenhum tempo 
mínimo prescrito

>4 a 10 ml >200 a 500 mg 100 ml 6 minutos

>10 a 20 ml >500 a 1.000 mg 250 ml 15 minutos

4.3 Contraindicações: A utilização de Ferinject está contraindicada nas seguintes 
situações: Hipersensibilidade à substância ativa do Ferinject ou a qualquer um dos 
excipientes mencionados na secção 6.1. do RCM; Hipersensibilidade grave conhecida a outros 
produtos de ferro administrados por via parentérica; Anemia não atribuída a deficiência em 
ferro, por exemplo outra anemia microcítica; Evidência de sobrecarga de ferro ou alterações 
na utilização do ferro. 4.4 Advertências e precauções especiais de utilização: 
Reações de hipersensibilidade: As preparações de ferro administradas por via parentérica 
podem causar reações de hipersensibilidade, incluindo reações anafiláticas/anafilactóides 
graves e potencialmente fatais. Também foram notificadas reações de hipersensibilidade 
após administração prévia sem intercorrências, de complexos de ferro administrados por 
via parentérica. O risco é maior em doentes com alergias conhecidas, incluindo alergias a 
fármacos, incluindo doentes com antecedentes de asma, eczema ou outra alergia atópica 
grave. Existe também um risco aumentado de reações de hipersensibilidade a complexos de 
ferro administrados por via parentérica em doentes com doenças imunes ou inflamatórias 
(p. ex., lúpus eritematoso sistémico, artrite reumatoide). Ferinject deve ser administrado 
apenas quando estão imediatamente disponíveis técnicos formados em avaliação e 
tratamento de reações anafiláticas, em instalações em que seja assegurado todo o suporte 
para reanimação. Cada doente deve ser observado para identificar possíveis efeitos adversos 
durante pelo menos 30 minutos após cada administração de Ferinject. Se ocorrerem reações 
de hipersensibilidade ou sinais de intolerância durante a administração, o tratamento deve 
ser interrompido de imediato. Devem estar disponíveis instalações e equipamento para 
reanimação cardiorrespiratória, bem como para tratar reações anafiláticas/anafilactoides 
agudas, incluindo uma solução injetável de adrenalina 1:1000. Deverá ser administrada 
terapêutica adicional com anti-histamínicos e/ou corticosteroides, conforme seja apropriado. 
Hipofosfatemia: As preparações de ferro administradas por via parentérica podem causar 
hipofosfatemia que, na maioria dos casos, é transitória e não apresenta sintomas clínicos. 
Foram notificados casos de hipofosfatemia que requereram assistência médica, sobretudo 
em doentes com fatores de risco e após prolongada exposição a doses elevadas de ferro 
intravenoso. Insuficiência hepática ou renal: Em doentes com disfunção hepática, só se 
deve administrar ferro por via parentérica após avaliação cuidadosa da relação risco/
benefício. Deve evitar-se a administração parentérica de ferro em doentes com disfunção 

hepática sempre que a sobrecarga de ferro seja um fator precipitante, em particular de 
Porfiria Cutânea Tardia (PCT). Recomenda-se monitorização cuidadosa da concentração de 
ferro de forma a evitar sobrecarga. Não existem dados disponíveis de segurança acerca dos 
doentes com doença renal crónica dependentes de hemodiálise que recebem doses únicas 
superiores a 200 mg de ferro. Infeção: O ferro parentérico tem de ser utilizado com precaução 
em caso de infeção crónica ou aguda, asma, eczema ou alergias atópicas. Recomenda-se 
que o tratamento com Ferinject seja interrompido em doentes com bacteriemia. Assim, em 
doentes com infeção crónica deve ser efetuada uma avaliação dos benefícios/riscos, tendo 
em conta a supressão de eritropoiese. Extravasação: Deve-se ter precaução para evitar 
extravasão paravenosa ao administrar Ferinject. A extravasão paravenosa de Ferinject no 
local de administração poderá levar a irritação da pele, bem como uma coloração castanha 
no local de administração que poderá persistir durante bastante tempo. No caso de haver 
extravasão paravenosa deve-se interromper imediatamente a administração de Ferinject. 
Excipientes: Um ml de Ferinject não diluído contém até 5,5 mg (0,24 mmol) de sódio. Este 
facto deve ser tido em consideração em doentes com uma dieta com restrição de sódio. 
População pediátrica: A utilização de Ferinject não foi estudada em crianças. 4.5 Interacções 
medicamentosas e outras formas de interacção: A absorção de ferro por via oral 
é reduzida quando administrado concomitantemente com formulações parentéricas de 
ferro. Portanto, se necessário, a terapêutica com ferro oral não deve ser iniciada durante 
pelo menos 5 dias após a última administração de Ferinject. 4.6 Fertilidade, gravidez 
e aleitamento: Gravidez - Existem dados limitados sobre a utilização de Ferinject em 
mulheres grávidas.  É necessária uma avaliação cuidadosa da relação benefício-risco antes 
da utilização durante a gravidez e Ferinject não deve ser utilizado durante a gravidez exceto 
quando for claramente necessário. A anemia ferropénica, que ocorre no primeiro trimestre de 
gravidez, pode, em muitos casos, ser tratada com ferro oral. O tratamento com Ferinject deve 
ser limitado ao segundo e terceiro trimestres, se se considerar que o benefício é superior ao 
potencial risco tanto para a mãe como para o feto. Os estudos em animais sugerem que o ferro 
libertado do Ferinject pode atravessar a barreira placentária e que a sua utilização durante 
a gravidez pode influenciar o desenvolvimento esquelético do feto (ver secção 5.3 do RCM).  
4.8 Efeitos indesejáveis: O efeito indesejável mais frequentemente notificado é a náusea, 
ocorrendo em 2,9 % dos doentes. Nos ensaios clínicos, para os indivíduos que apresentaram 
uma diminuição no fósforo sérico, os valores mínimos foram obtidos após aproximadamente 
2 semanas e, na maioria dos casos, voltaram aos valores iniciais em 12 semanas após o 
tratamento com Ferinject. A RAM mais grave é a reação anafilactoide/anafilática (rara); 
foram notificados casos de mortes. Para obter mais informações, ver secção 4.4. Muito 
frequentes (≥1/10), Frequentes (≥1/100, <1/10), Pouco frequentes (≥1/1.000, 
<1/100), Raras (≥1/10.000, <1/1.000). Doenças do sistema imunitário: Pouco 
Frequentes: Hipersensibilidade; Raras: Reações anafilactóides/anafiláticas. Doenças do 
metabolismo e da nutrição: Frequentes: Hipofosfatémia. Doenças do sistema 
nervoso: Frequentes: Cefaleias, tonturas; Pouco Frequentes:Parestesia, disgeusia; 
Raras: Perda de consciência Perturbações do foro psiquiátrico: Raras: ansiedade 
Cardiopatias: Pouco Frequentes: Taquicardia; Vasculopatias: Frequentes: Rubores, 
hipertensão; Pouco Frequentes: Hipotensão; Raras: Flebite, síncope, pré-síncope Doenças 
respiratórias, torácicas e do mediastino: Pouco frequentes: Dispneia;  Raras: 
Broncospasmo; Doenças gastrointestinais Frequentes: Náuseas; Pouco Frequentes: 
Vómitos, dispepsia, dor abdominal, obstipação, diarreia Raras: Flatulência Afecções dos 
tecidos cutâneos e subcutâneos: Pouco Frequentes: Prurido, urticária, eritema, erupção 
cutânea; Raras: Angioedema, palidez e edema da face; Afecções musculosqueléticas 
e dos tecidos conjuntivos Pouco Frequentes: Mialgia, lombalgia, artralgia, dores nas 
extremidades, espasmos musculares; Perturbações gerais e alterações no local de 
administração: Frequentes: Reações no local de injecção / perfusão; Pouco Frequentes: 
Pirexia, fadiga, dor torácica, edema periférico, arrepios; Raras: Mal-estar, estado gripal 
(cujo início pode variar entre algumas horas a vários dias); Exames complementares 
de diagnóstico: Pouco Frequentes: Aumento da alanina-aminotransferase,  aumento 
da aspartato-aminotransferase, aumento da gama-glutamiltransferase, aumento da 
desidrogenase láctica sanguínea, aumento de fosfatase alcalina no sangue. TITULAR DA 
AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex France Tel.: + 33 (0)1 41 06 58 
90 Fax: + 33 (0)1 41 06 58 99 Medicamento sujeito a receita médica restrita, 
de utilização reservada a certos meios especializados. Para uso exclusivo 
hospitalar.  Para mais informações contactar o Titular da AIM.







Previsível.
Completo.
Rápido.

INFORMAÇÕES COMPATÍVEIS COM O RCM 
Nome do Medicamento e Forma Farmacêutica Bridion 100 mg/ml solução injetável Composição Qualitativa e Quantitativa Cada ml de solução contém 100 mg de sugamadex Indicações terapêuticas Reversão do bloqueio 
neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio em adultos. População pediátrica e adolescentes (entre 2 e 17 anos): reversão de rotina do bloqueio induzido pelo rocurónio Posologia e modo de administração Adultos Reversão de 
rotina: 4 mg/kg se a recuperação atingiu, pelo menos, 1-2 contagens pós-tetânica (PTC) após o bloqueio induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio. 2 mg/kg se a recuperação espontânea ocorreu até, pelo menos, ao reaparecimento de T2 após o 
bloqueio induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio. Reversão imediata após bloqueio induzido pelo rocurónio 16 mg/kg de sugamadex. Não há dados que permitam recomendar sugamadex na reversão imediata após bloqueio induzido pelo 
vecurónio. Consultar RCM completo para uso em pediatria, idosos, obesos, compromisso renal e hepático Contra-indicações Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes Advertências e precauções especiais 
de utilização Após o bloqueio neuromuscular é recomendado monitorizar o doente no período pós operatório imediato relativamente a acontecimentos indesejáveis, incluindo recorrência de bloqueio neuromuscular. Monitorização da função 
respiratória durante a recuperação: Mesmo que esteja completa a recuperação do bloqueio neuromuscular outros fármacos usados no período peri e pós-operatório poderão deprimir a função respiratória É obrigatório manter o doente sob 
ventilação assistida até que recupere a respiração espontânea. Recorrência de bloqueio: deverão ser usadas as doses recomendadas para reversão de rotina e reversão imediata. Re-administração de rocurónio ou vecurónio após reversão de 
rotina (até 4 mg/kg de sugamadex) Tempo de espera de 5 minutos se usado rocurónio 1,2 mg kg , ou 4 horas para rocurónio 0,6 mg/kg ou vecurónio 0,1mg/ kg .Recomendado tempo de espera de 24 h até nova administração de agentes 
bloqueadores neuromusculares após reversão com sugamadex 16 mg/kg e em doentes com compromisso renal ligeiro a moderado; nestes doentes, caso necessário um bloqueio neuromuscular antes, usar rocurónio 1,2 mg/kg. Não é 
recomendado uso de sugamadex em doentes com compromisso renal grave ou que necessitem de diálise. Efeito na hemostase: sugamadex prolongou ligeiramente tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina 
(PT)[INR]. Não houve efeito clinicamente relevante quando isolado ou em associação com anticoagulantes na incidência de complicações hemorrágicas peri ou pós-operatórias. Precaução quando se considera o uso de sugamadex em doentes 
que recebem tratamento anti-coagulante para co-morbilidade ou condição pré-existente. Em doentes com dé�ces hereditários de factores de coagulação dependentes da vitamina K; coagulopatias pré-existentes; a receber derivados cumarínicos 
e com INR acima de 3,5; que tomam anticoagulantes e que recebem dose de sugamadex de 16 mg/kg, para a administração de sugamadex o anestesiologista tem que decidir se o benefício é superior ao possível risco de complicações 
hemorrágicas, considerando antecedentes de episódios hemorrágicos e tipo de cirurgia programada. Recomenda-se a monitorização da hemostase e dos parâmetros da coagulação. Bradicardia acentuada: Em casos raros, foi observada 
bradicardia acentuada alguns minutos após a administração de sugamadex para reversão do bloqueio neuromuscular, com risco ocasional de paragem cardíaca. Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados relativamente a alterações 
hemodinâmicas durante e após a reversão do bloqueio neuromuscular. O tratamento com agentes anticolinérgicos, tais como a atropina, deve ser administrado se se observar bradicardia clinicamente signi�cativa.
Compromisso hepático: Doentes com compromisso hepático grave devem ser tratados com bastante precaução. Se acompanhado de coagulopatia ver a informação referente ao efeito na hemóstase. Uso na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI): 
Sugamadex não foi estudado em doentes a receber rocurónio ou vecurónio na UCI. Uso para reversão de bloqueadores neuromusculares para além do rocurónio ou do vecurónio: Sugamadex não deverá ser usado na reversão do bloqueio induzido 
por agentes bloqueadores não esteroides, como a succinilcolina ou as benzilisoquinolinas, e agentes bloqueadores esteroides que não sejam o rocurónio ou o vecurónio. Dados disponíveis para a reversão do bloqueio induzido pelo pancurónio são 
muito reduzidos, pelo que não se aconselha o uso de sugamadex nesta situação Interações medicamentosas e outras formas de interação Interações devidas ao prolongamento do efeito de rocurónio ou vecurónio: Quando são 
administrados no período pós-operatório fármacos que potenciam o bloqueio neuromuscular, ter em especial atenção a possibilidade de recorrência de bloqueio. (consultar RCM de rocurónio ou vecurónio para lista de fármacos especí�cos). No 
caso de ser observada recorrência de bloqueio, o doente pode necessitar de ventilação mecânica e re-administração de sugamadex. Interações por deslocamento: toremifeno e ácido fusídico. Nas situações em que as potenciais interações por 
deslocamento podem ser antecipadas, os doentes deverão ser cuidadosamente monitorizados em relação aos sinais de recorrência de bloqueio neuromuscular (aproximadamente até 15 minutos) após a administração parentérica de outro 
fármaco num período de 7,5 horas após a administração de sugamadex. Interações por captura: contracetivos hormonais. Considerar a readministração do medicamento, a administração de um equivalente terapêutico (preferencialmente de uma 
classe química diferente) e/ou recorrer a intervenções não farmacológicas, conforme apropriado. Interferência com testes laboratoriais: doseamento da progesterona sérica e de alguns parâmetros da coagulação (aPTT, PT, INR) Efeitos 
indesejáveis Complicações anestésicas e nas vias aéreas (tosse, espasmos musculares, reacção de despertar durante a anestesia, respiração espontânea durante o procedimento anestésico, esgares, sugar do tubo endotraqueal, movimento 
durante o procedimento anestésico), hipotensão ou complicação da intervenção (taquicardia, bradicardia, aumento da frequência cardíaca). As reacções de hipersensibilidade ao fármaco (reacções cutâneas isoladas a reacções sistémicas graves, 
ana�laxia, choque ana�lático) foram noti�cadas como pouco frequentes nos estudos clínicos e em noti�cações pós-comercialização a frequência é desconhecida. Na pós-comercialização foram observados casos isolados de bradicardia acentuada 
e bradicardia com paragem cardíaca alguns minutos após a administração de sugamadex. Noti�cados alguns casos de recuperação da consciência com relação com sugamadex incerta. Recorrência do bloqueio: Praticamente todos os casos 
provêm dos estudos de determinação da dose em que foram administradas doses sub-ótimas (menos de 2 mg/kg). Em dados pós comercialização e num ensaio clínico em doentes com história de complicações pulmonares, o broncospasmo foi 
noti�cado como possível efeito adverso. Titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM): Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Reino Unido Data revisão do texto: 08/2016. Para 
mais informações contatar o titular de AIM ou seu representante local. Medicamento sujeito a receita médica restrita de utilização reservada a certos meios especializados. Uso exclusivo hospitalar.

www.msd.pt | Tel.: 214 465 700 | Merck Sharp & Dohme, Lda.  |  Quinta da Fonte, Edifício Vasco da Gama, 19, Porto Salvo - 2770-192 Paço de Arcos | NIPC 500 191 360 Copyright ©2017. Merck Sharp & Dohme Corp., 
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EDITORIAL

A Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia: Que Caminho?
The Journal of the Portuguese Society of Anesthesiology: Which Way?
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.18136

á um ano atrás, no Editorial do número da Revista 

da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 

(RSPA) onde iniciamos as nossa funções como editor-

chefe, realçávamos que estávamos cientes das enormes 

dificuldades que tínhamos e temos pela frente. Como 

anunciado, foi traçado como objetivo major tentar 

indexar a RSPA na SciELO, the Scientific Electronic 

Library Online.

Para tal foram dados passos sucessivos que incluíram:

- A inclusão no corpo editorial de investigadores com 

publicações com elevado numero de citações;

- A produção de um formato “estável”, i.e., com o mesmo 

número de artigos originas, e outras secções, por 

número publicado. Este requisito foi conseguido graças 

à produção científica dos anestesiologistas portugueses 

e também com a criação de rubricas permanentes que 

incluíram a publicação permanente de artigos de Perspectiva – Investigação Clínica, Ética e Espaço do Interno;

- Uma colaboração internacional regular, que se tem tentado manter com grande esforço;

- O formato da RSPA passou a ser exclusivamente digital, agilizando grandemente todo o processo de produção; 

Para além do enunciado, foi também concentrado um grande esforço na tentativa de melhoria construtiva dos artigos, 

cuja realização só tem sido possível com a prestimosa colaboração de todos os revisores. O passo de revisão por pares é 

fundamental para o garante da qualidade dos artigos e sem ele não só não conseguiríamos a almejada qualidade, como 

todo o processo de indexação ficaria ameaçado. 

No presente número, e a este propósito, gostaria de realçar duas das publicações: o artigo de consenso da SPA para o 

tratamento da dor aguda, um grande esforço efetuado pelos elementos da Secção de Dor Aguda da SPA, que seguramente 

se revestirá de grande interesse como guia para um melhor tratamento da dor nos nossos doentes, mas também como 

elemento pedagógico para os nossos médicos internos em formação. 

Realçaria também, o artigo de revisão intitulado “Ecocardiografia transtorácica e transesofágica no perioperatório em 

cirurgia não cardíaca”, onde os autores apresentam uma revisão das recomendações atuais para compreender quando 

existe a necessidade de realização de ecocardiograma no peri-operatório, e realçava também, o editorial associado a 

esse mesmo artigo, que nos clarifica a diferença entre a referida necessidade de ecocardiograma no contexto do peri-

operatório, nomeadamente da preparação pré-operatória, e a necessidade de realização de ecocardiograma à cabeceira 

do doente, quando este se apresenta com instabilidade hemodinâmica quer no bloco operatório, sala de emergência ou 

cuidados intensivos/intermédios, e que obriga a uma avaliação que difere da avaliação peri-operatória.

A produção de editoriais associados aos artigos, é uma atividade que me parece ser importante para a discussão de 

ideias, para a clarificação de conceitos e a organização do raciocínio. Esta é, para nós, um papel primordial que a RSPA 
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pode ter – a de facilitar a troca de ideias e a estruturação 

de conceitos.

Cabe também dizer que todos os anestesiologistas estão 

convidados a enviarem Cartas ao Editor, seja a propósito de 

qualquer das publicações da RSPA, seja porque entendem 

que têm algum assunto que desejam ver partilhado na 

RSPA.

A RSPA integra o serviço de alojamento de revistas 

científicas do projeto RCAAP (Repositório Científico 

de Acesso Aberto em Portugal), o qual disponibiliza a 

plataforma OJS – open journal systems que sofreu alterações estruturais que contribuíram para a melhoria de todo 

o processo de submissão, revisão e edição. É certo que nem todos os passos estão completamente amigáveis para o 

utilizador, mas foram dados grandes passos que agilizaram todo o processo editorial, sendo seguro que a plataforma 

será objeto de melhorias permanentes.

A utilização de uma plataforma como o OJS e a consequente ligação ao projeto RCAAP permite à RSPA uma visibilidade 

muito além do que seria de esperar pois a revista integra automaticamente o Portal de Pesquisa RCAAP, o qual 

disponibiliza os seus conteúdos para o Portal OpenAIRE, o portal OASISbr no Brasil, e em breve para toda a América 

Latina. Adicionalmente, integra outros serviços nacionais como o portal de pesquisa B-on.

A RSPA teve durante o ano de 2018 um total de 9665 utilizadores únicos que consultaram a revista. Mais de metade dos 

utilizadores são oriundos do Brasil e verificamos ainda um crescente número de acessos de países lusófonos.  

Este número de acessos traduz-se num total de 8957 downloads durante 2018 dos trabalhos publicados pela revista 

(Fig. 1).

Estes indicadores atestam da visibilidade dos conteúdos publicados na revista e cimentam a estratégia integrada para 

uma melhoria contínua da revista. Com isso, poderá ser possível indexar a revista em diferentes outros sistemas para 

poder alargar o acesso e visibilidade da produção científica da RSPA.

O passo seguinte, que propomos para objecto de reflexão de toda a SPA, será o de publicar todos os artigos em língua 

inglesa, com o consequente aumento do leque provável de leitores e por consequência maior visibilidade. É verdade 

que a RSPA já publica artigos em língua inglesa, se os mesmos forem submetidos originalmente, contudo, o que 

gostaríamos de propor para reflexão é que a RSPA passe a ser totalmente em língua inglesa. A discussão e reflexão deste 

assunto serão seguramente muito proveitosas. 

Assim, penso que podemos dizer que o caminho para a indexação da RSPA está ao nosso alcance, de forma a que a 

RSPA possa vir a ser o veículo preferencial de divulgação da produção científica dos anestesiologistas portugueses.

Um abraço,

(Cristina Granja, Editora Chefe da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)

Figura 1. Acessos por país aos artigos publicados pela RSPA
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epois de ler com muito interesse o artigo de revisão publicado neste número da Revista da Sociedade 

Portuguesa de Anestesiologia, intitulado “Ecocardiografia transtorácica e transesofágica no perioperatório 

em cirurgia não-cardíaca”1 não podemos deixar de louvar a ambição dos autores reconhecendo que se tratou dum 

trabalho de revisão esforçado e extenso, e que traz, para a atenção dos Anestesiologistas, a importância crescente da 

ecocardiografia na medicina perioperatória. Os autores apresentam, no entanto, alguns pontos que merecem reflexão: 

As fontes bibliográficas usadas incluem estudos randomizados e guidelines que têm, forçosamente, um peso diferente 

na argumentação, peso esse que não se vê reflectido na discussão. Adicionalmente, refere que o “ecocardiograma 

transtorácico em repouso” (ETTR) tem cada vez menos indicações. Contudo, se consultarmos o documento de consenso 

da Sociedade Portuguesa de Cardiologia2 podemos constatar que o número de indicações e a complexidade dos exames 

está a aumentar. 

A literatura mostra, também, que as indicações em “bedside” e “emergency” ou “point of care” assim como o número 

de casos estão a aumentar. Também o número de publicações aumentou exponencialmente. Ainda assim, e sob este 

tema, afirmam os autores, no penúltimo parágrafo, que “não é possível a realização de um ecocardiograma formal por 

um Cardiologista a todos os doentes com sopros tendo em conta os custos acrescidos e a escassez de meios humanos...” 

Contudo, e como é sabido, muitos ETTR são feitos por técnicos e assinados em diferido pelos Cardiologistas. Por outro 

lado, existe uma bibliografia extensa sobre o assunto atestando que, em várias situações, não há perda de informação 

se um médico não-cardiologista com a formação adequada executar o exame ecocardiográfico.3 E esta será talvez 

a questão mais importante que vale a pena realçar. Não para tratamento cardiológico ou para cirurgia cardíaca, se 

quiser, mas para integrar essa informação com a história clínica, o exame objectivo e outros meios complementares 

de diagnóstico. Os resultados do ETTR não necessitam, nem podem ter valor absoluto, mas requerem integração no 

quadro clínico de forma a explicar o diagnóstico, a orientar a investigação clínica e a monitorizar a terapêutica. Do 

nosso ponto de vista, esta será a maior e mais significativa limitação do artigo de revisão agora publicado: a de não 

fazer a clara distinção entre a ultrassonografia (US) clínica, point-of-care, da US de laboratório.

A point-of-care ultrasonography (PoCUS) não é a ultrassonografia de laboratório (UL) mas também, em boa verdade, 

não é o estetoscópio do futuro. Tem personalidade clínica própria. No sentido lato, a UL está limitada à informação 

dada pelo clínico e é com base nessa informação e nas imagens que é produzido um relatório pelo médico que executa 

ou revê o exame. A integração imagiológica no quadro clínico depende muito da gravidade deste quadro, da capacidade 

de diálogo entre o médico e o imagiologista para a validação fisiopatológica dos achados, é feita em tempo diferido 

e obriga à deslocação do doente ao Laboratório de Imagiologia ou de Cardiologia sendo que, por vezes, tem de ser 

adiada ou cancelada devido ao estado crítico do doente ou porque o colega está ocupado ao concentrar em si, e naquele 

momento, todos os exames da instituição. Na segunda asserção, pode-se dizer que não é o estetoscópio do futuro, mas 

do presente. Se pesquisarmos na PubMed pelos termos POCUS, bedside ultrasound ou point-of-care ultrasound, em 

1990 encontramos 46 menções, em 2005 273 menções e em 2018 um total de 1569 menções. Daqui se poderá inferir 

que as indicações e o interesse não estarão a diminuir. 

Com o PoCUS, a tecnologia vai muito à frente da formação e da creditação e continua a crescer nas utilizações e na 

utilidade. O fascínio e a potencialidade que as imagens, aparentemente explicativas e dinâmicas assim como os índices 
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medidos ou derivados, induzem no médico fazem pensar que basta ter “boa mão”, para utilizar o PoCUS. Na realidade, 

se olharmos para a definição mais repetida de PoCUS4 verificamos que isso não é bem assim:

PoCUS é um conjunto de procedimentos baseado no uso de ultrassons à beira do doente, onde quer que este esteja, 

incluído no exame clínico, orientado pela observação clínica e que se destina a responder a um número limitado de 

questões específicas referentes ao diagnóstico, condução do tratamento ou procedimentos invasivos naquele doente.

Assim, 1) é um conjunto de procedimentos, e não apenas um exame, que usa os US, 2) é guiado por uma questão 

clínica, terapêutica ou intervencional, 3) não é feita no laboratório, mas à beira de onde estiver o doente 4) faz parte 

do exame clínico e, 5) pode procurar informação, interrogando e explorando com a US, em qualquer parte do corpo 

do doente. Por exemplo, na suspeita clínica de edema agudo do pulmão, a exploração US do pulmão deverá estar em 

consonância com a US e Doppler cardíacos.

Outro aspecto importante e diferenciador do PoCUS é que o exame é guiado pela clínica sim, mas em tempo real, 

necessitando, por isso, de um clínico ao lado e não bastando, apenas, uma informação prévia e unidireccional para 

a Imagiologia ou Laboratório de Cardiologia. Significa que os achados US em cada passo do exame clínico ou do 

procedimento PoCUS ditam o passo seguinte, com o exame US sempre guiado pela hipótese ou pela questão clínica. 

Outro aspecto significativo é que o PoCUS não faz rastreio, mas valoriza cada achado US que não vale por si só, mas 

pela parte que joga no quadro clínico, na terapêutica ou na intervenção que torna possível. 

Foi sem dúvida com a ecocardiografia que a US deu o salto para o Bloco Operatório, para o Serviço de Urgência e para a 

Unidade de Cuidados Intensivos. Mas hoje a US clínica, por exemplo, na Anestesiologia e na Medicina Perioperatória, é 

muito mais do que isso. Para além da ecocardiografia transtorácica e transesofágica com ou sem FoCUS (focused cardiac 

ultrasound)5 há protocolos para avaliação pulmonar, hipertensão intracraniana, via aérea dif ícil, avaliação conteúdo 

gástrico, avaliação abdominal no trauma (FAST), avaliação das manobras de recrutamento alveolar, toracocentese, 

drenagem abdominal ou pericárdica, cateterismo venoso central guiado e bloqueios regionais ecoguiados.6 Os 

benef ícios crescentes da utilização do PoCUS têm vindo a ser demonstrados na literatura por conduzirem a alterações 

de diagnóstico,7 a alterações na orientação terapêutica com inotrópicos, vasodilatadores ou fluidos8 e a alterações 

na mortalidade.9 Também tem sido demonstrada a sua utilidade na escolha da técnica anestésica e da monitorização 

perioperatória assim como tem servido para sugerir necessidade de adiar ou alterar a técnica cirúrgica.10 Quanto 

ao exame f ísico está também demonstrado que melhora a sua sensibilidade e especificidade, mesmo com médicos 

menos experientes.11 Por exemplo, Stokke et al12 demonstraram que com apenas 4 horas de treino em FoCUS um 

grupo de estudantes de medicina conseguiu identificar disfunção ventricular esquerda moderada a grave. Durante a 

primeira EchoWeek, promovida pelo CEEA/ESA, em Novembro de 2018, na cidade de Coimbra, um grupo de treze 

Anestesiologistas, internos e especialistas, frequentou um curso avançado de EcoCG que, em 2 dias, se focou apenas 

no ensino de quatro pontos: variação respiratória da veia cava inferior (Vr_VCI), volume da aurícula esquerda (V_AE), 

integral tempo-velocidade na câmara de saída do ventrículo esquerdo (VTI_CSVE) e fracção de ejecção pelo método 

de Simpson (FE_MOD). A primeira manhã foi preenchida com ensino teórico, a tarde do primeiro dia e a manhã do 

segundo dia com ensino prático e treinos. Na tarde do segundo dia realizou-se uma prova de desempenho competitivo 

em que os formandos fizeram as medições sozinhos e com tempo limite. A concordância de medições pode-se dizer 

que foi muito boa com apenas um dos formandos a ter mais de 2 desvios-padrão em relação à média das medições na 

Vr_VCI e na FE_MOD. Onze dos treze concorrentes tiveram menos de 1 desvio padrão nas medições da Vr_VCI e, nas 

restantes modalidades, foram nove de treze os que tiveram menos de um desvio padrão. Ninguém excedeu o tempo-
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limite para obtenção das medições: 5 minutos para Vr_VCI e para o V_AE, 10 minutos para VTI_CSVE e 15 minutos 

para FE_MOD. No fim, a discussão e as estratégias de cada um, assim como a pontuação elevada nas respostas ao teste 

teórico e a avaliação feita ao curso vieram sublinhar a importância de compreender a técnica e os seus fundamentos 

para garantir a correcta execução do exame e a sua inclusão no raciocínio clínico.

O PoCUS ganhou o seu lugar na Medicina, nomeadamente em Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência. 

Tornou-se uma valiosa ferramenta clínica. É usado para ajudar a esclarecer diagnósticos e raciocínios clínicos, decidir 

sobre técnica anestésica, e qualquer Anestesiologista ou Intensivista deve estar capacitado para o usar adequadamente. 

Assim, embora se possa compreender o que os autores do artigo de revisão sublinham: “A realização do Ecocardiograma 

deve ser criteriosa…”, é nosso entender que os dois critérios que devem retirar a sonda US da mão do médico é não 

haver uma questão clínica devidamente colocada ou a falta de treino e formação. A questão não é sobre a supremacia 

no desempenho ecocardiográfico do cardiologista versus o não-cardiologista, mas sobre o desempenho do não-

cardiologista com ou sem a ecocardiografia integrada no exame clínico.13 

De acordo com alguns autores14 também não nos parece que o caminho passe por uma competência específica, mas que 

o ensino do PoCUS seja integrado no ensino da Anestesiologia, da Medicina Intensiva, da Medicina de Urgência. E de 

qualquer especialidade que veja o seu valor.

Autores:
João Pina – Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios Polivalente, Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, Angra do 
Heroísmo, Portugal.
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ABSTRACT
Background: Pediatric scoliosis surgery, performed to improve quality 
of life and stop progression of the disease, has significant multifactorial 
blood loss and consequent consumption of blood products. 
A multidisciplinary protocol was implemented to standardize 
perioperative care and reduce blood product requirements.
Material and Methods: An effectiveness evaluation, with 
contemporary (protocol “P”; 2016) and historical (pre-protocol “PP”; 
2012-2014) cohorts was performed, using a systematic sample of 
patients aged 2-18 years-old, operated on more than 3 vertebral 
levels.
Results: Sixty-three patients were recruited: 33 in the PP group and 
30 in the P group. Both groups had similar age and weight (median 
15 years old and 45 kg), males were more frequent in the group P 
(PP 12 vs P 33%). In the P group, the number of patients requiring 
concentrated erythrocyte unit intraoperative tended to be lower (PP 
67% vs P 50%, p = 0.097), more patients received fibrinogen (PP 12% 
vs P 33%, p = 0.026) and the amount of fresh frozen plasma transfused 
tended to be higher (PP 8.6 vs P 13.3 mL/kg, p = 0.091). No statistically 
significant differences were found on the blood loss. Pre-operatory 
haemoglobin tended to be higher in the P group (PP 12.9 vs 13.5 g/
dL, p = 0.079) and the perioperative evolution of haemoglobin levels 
was different between groups, the haemoglobin level was an average 
of 0.45 g/dL higher in the protocol group (p = 0.023).
Conclusion: Multidisciplinary patient blood management protocols 
may reduce the proportion of patients requiring blood transfusion. 
More studies with higher samples are needed to confirm these results.
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RESUMO
Introdução: A cirurgia de escoliose pediátrica, realizada para 
melhorar a qualidade de vida e impedir a progressão da doença, está 
sujeita a perdas sanguíneas significativas e consequente consumo de 
derivados do sangue. Com a intenção de uniformizar o peri-operatório 
e reduzir as necessidades daqueles, foi implementado um protocolo 
multidisciplinar.
Material e Métodos: Para avaliação de efetividade comparámos 
duas coortes: contemporânea (protocolo “P”; 2016) e histórica (pré-
protocolo “PP”; 2012-2014), em amostra com idades dos 2-18 anos, 
submetidas a intervenção de mais de três níveis vertebrais.
Resultados: Selecionamos 63 doentes: 33 no grupo PP e 30 no grupo 
P. As idades e peso eram semelhantes (mediana 15 anos e 45 kg), 
o sexo masculino foi mais prevalente no grupo P (PP 12 vs P 33%). 
No grupo P o número de doentes transfundido com concentrado 
eritrocitário no intraoperatório foi tendencialmente mais baixo (PP 
67% vs P 50%, p = 0,097), mais doentes receberam fibrinogénio (PP 
12% vs P 33%, p = 0,026) e a quantidade de plasma fresco congelado 
foi tendencialmente mais elevada (PP 8,6 vs P 13,3 mL/kg, p = 0,091). 
Não existiram diferenças estatisticamente significativas nas perdas 
sanguíneas. A hemoglobina pré-operatória foi tendencialmente mais 
alta no grupo P (PP 12,9 vs P 13,5 g/dL, p = 0,079). A evolução dos 
níveis de hemoglobina foi diferente entre os grupos, com um nível de 
hemoglobina superior em média 0,45 g/dL no Grupo P (p = 0,023).
Conclusão: Os protocolos multidisciplinares podem reduzir a 
proporção de doentes com necessidade de transfusão sanguínea. 



INTRODUÇÃO
A escoliose pediátrica afecta 1% - 3% da população1,2 e pode 
condicionar alterações na mobilidade, redução da eficiência da 
parede torácica e consequente doença pulmonar restritiva.3 A 
cirurgia corretiva impede a progressão da deformação, evita 
o agravamento da função respiratória e cardíaca e melhora a 
aparência física e consequentemente a auto-imagem.4,5

As perdas sanguíneas decorrentes desta cirurgia contribuem 
para o aumento da morbilidade e podem causar complicações 
graves.6,7 A etiologia é multifatorial e o aumento da fibrinólise 
associada a défice de fatores da coagulação pode potenciá-
la.8-10

Um dos objetivos anestésicos primordiais é a redução das 
perdas sanguíneas e a consequente necessidade de produtos 
sanguíneos, sendo uma das estratégias implementadas 
a utilização de fármacos antifibrinolíticos, tal como o 
ácido tranexâmico.11 Estudos recentes e revisões do tema 
demonstram que os fármacos antifibrinolíticos reduzem a 
perda sanguínea e a necessidade de transfusões sanguíneas.12-14 
No entanto, as doses continuam por esclarecer.15

A deficiência de fatores de coagulação tem sido descrita 
nestes doentes, particularmente na escoliose neuromuscular, 
contudo não existe informação qualitativa ou quantitativa 
sobre estas deficiências.16-18

No sentido de reduzir a necessidade transfusional durante 
a cirurgia de correcção de escoliose pediátrica no Hospital 
Dona Estefânia (HDE), foi implementado um protocolo 
multidisciplinar de gestão do sangue do doente (patient blood 
management protocol - PBMP) com vista a uniformizar e 
otimizar os cuidados peri-operatórios. O protocolo encontra-
se descrito abaixo e resumido na Tabela 1.

PROTOCOLO MULTIDISCIPLINAR DE "GESTÃO 
DO SANGUE DO DOENTE" - PATIENT BLOOD 
MANAGEMENT PROTOCOL
O protocolo implementado tem início aquando da proposta 
cirúrgica, altura em que o cirurgião responsável pede consulta 
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de Anestesiologia e prescreve polivitamínico com ferro oral.
A consulta de Anestesiologia, realizada 2-3 meses antes da 
cirurgia, consiste na avaliação anestésica do doente, tendo 
em particular atenção as co-morbilidades potencialmente 
associadas à escoliose, nomeadamente respiratórias e 
cardíacas. São requisitadas análises segundo um perfil 
pré-estabelecido com a equipa de Imuno-hemoterapia: 
hemograma com contagem plaquetária e reticulócitos; 
ferro, ferritina, CTFF (capacidade total de fixação do ferro), 
transferrina; provas de coagulação (TP, aPTT, fibrinogénio 
e fatores em casos de alterações dos valores), função 
plaquetária (por agregometria); tipagem; função hepática, 
renal, ionograma e PCR. No mesmo dia, e após as análises, 
o doente é direcionado para consulta de Imunohemoterapia 
e é avaliada a história de hemorragia, hemoglobina, estado 
do metabolismo do ferro e da coagulação, e decidida a 
abordagem a realizar no pré-operatório – otimização da 
hemoglobina com ferro oral ou endovenoso – e no intra-
operatório – indicação para correção de fatores de coagulação 
ou administração de desmopressina (em casos em que se 
verifiquem alterações na agregação plaquetária).
No dia da cirurgia e antes da incisão cirúrgica é administrado 
ácido tranexâmico na dose inicial de 20 mg/kg, seguido de 
perfusão de 10 mg/kg/hora até ao encerramento das incisões. 
Quando diagnosticadas alterações na agregação plaquetária é 
administrada desmopressina - 0,3 mcg/kg (máximo 20 mcg), 
antes da administração do ácido tranexâmico, cuja dose é 
reduzida para metade (10 mg/kg de dose inicial, seguida de 5 
mg/kg/hora até ao encerramento das incisões).
É realizado aquecimento ativo com manta de ar forçado 
desde a entrada na sala e durante colocação de acessos, e em 
decúbito ventral são mantidas duas mantas de ar forçado 
para aquecimento de membros superiores e inferiores. 
O aquecimento de soros é iniciado antes da indução. A 
temperatura é monitorizada com recurso a termómetro 
esofágico e a temperatura alvo mínima é de 35ºC. A 
fluidoterapia é realizada com soros balanceados, tendo 
como objectivo a normovolémia, e é administrada segundo 
parâmetros hemodinâmicos e variação da pressão de pulso.
Na abordagem transfusional seguimos o seguinte algoritmo:
Se as perdas estimadas atingem a meia volémia são pedidas 
análises – hemograma, TP, aPTT, fibrinogénio e TEG. 
Realizamos transfusão se:
- Hb < 8 g/dL (9 g/dL quando se verificam alterações na 
monitorização de potenciais evocados)
- Indicação da Imunohemoterapia para transfusão de PFC, 
CP ou fibrinogénio segundo TEG: FIBTEM CA10 < 7 mm, 
FIBTEM MCF < 9 mm para administração de fibrinogénio; 
EXTEM CT > 80 seg, INTEM > 240 seg para a administração 
de PFC e EXTEM CA < 40 mm (com FIBTEM CA10 > 12 mm 
e contagem plaquetar < 50,000/μ>L) para a administração de 
CP.

PRÉ-OPERATÓRIO INTRA-OPERATÓRIO

- Prescrição de ferro oral pela equipa 
cirúrgica aquando da decisão da indi-
cação cirúrgica  
- Avaliação pela Imunohemoterapia
História de hemorragia, hemoglobina, 
estado do metabolismo do ferro e aval-
iação da coagulação (incluindo adesão 
plaquetária). Prescrição de ferro oral ou 
ferro endovenoso.

- Ácido tranexâmico: dose inicial 
20 mg/kg seguida de perfusão 
10 mg/kg/hora25

- Desmopressina (0,3 mcg/kg, 
máx. 20 mcg) após indução 
anestésica quando diagnostica-
das alterações plaquetárias
- Fluidoterapia de acordo com a 
variação da pressão de pulso
- Monitorização da coagulação 
com recurso a teste hemostático 
viscoelástico
- Transfusão de componentes 
sanguíneos de acordo com va-
lores standardizados

Tabela 1. Descrição do protocolo de "gestão do sangue do 
doente" – PBMP
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- Na ausência de TEG em tempo útil (é realizado no Hospital 
de S. José), são considerados limiares de transfusão de PFC 
(10-20 mL/kg) análises com TP > 15 seg / INR > 1,5 ou 
aPTT>60 seg / aPTTr > 1,5; fibrinogénio (20 mg/kg) quando 
fibrinogenémia < 2 g/dL ou concentrado de plaquetas (10-20 
mL/kg) quando plaquetócrito < 80,000 x109/L.
As decisões de transfusão de UCE, PFC, CP e fibrinogénio 
são tomadas em estreita colaboração com a equipa de 
Imunohemoterapia, com avaliação conjunta de todos os 
dados disponíveis.
O objectivo deste estudo é realizar a primeira avaliação de 
efetividade do protocolo descrito na redução de transfusão 
de produtos sanguíneos, após um ano da sua implementação. 
Nesse sentido foi contabilizada a administração de produtos 
sanguíneos, em mL/kg, de concentrado eritrocitário (UCE), 
plasma fresco congelado (PFC), concentrado de plaquetas 
(CP) e fibrinogénio no período intraoperatório e até ao quinto 
dia pós-operatório, e posteriormente comparados os dados 
relativos à coorte contemporânea (após implementação do 
protocolo, grupo P) e histórica (antes da implementação do 
protocolo, grupo PP – pré-protocolo).
Os objetivos secundários foram a quantificação das perdas 
sanguíneas estimadas (no total e por número de dermátomos 
instrumentados), a evolução da concentração de hemoglobina, 
quantificação da administração de cristalóides e colóides no 
período intra-operatório e o tempo de internamento, total e 
na UCI. A influência da etiologia da escoliose foi considerada 
nos resultados.

MATERIAL E M ÉTODOS
DESENHO DO ESTUDO
Duas coortes foram consideradas envolvendo crianças e 
adolescentes com idades compreendidas entre 2 e 18 anos, 
submetidas a cirurgia de correção escoliótica no HDE. 
O grupo pré-protocolo (coorte histórica, PP) é constituído 
por doentes submetidos a cirurgia no período de 2012 a 2014 
(antes da implementação do PBMP) e o grupo protocolo 
(coorte contemporânea, P), durante o ano 2016, após a 
implementação do PBMP. Foram excluídos os doentes 
submetidos a reintervenção ou com intervenção em menos 
de quatro níveis vertebrais. 
A técnica cirúrgica não foi alterada no período em estudo, 
foi realizada com recurso a abordagem posterior e envolveu 
a inserção de parafusos pediculares bilaterais em cada nível 
vertebral da área de fusão. Os dados relativos à necessidade 
de UCE, PFC, CP e fibrinogénio, bem como a prevalência de 
alterações de coagulação prévias à cirurgia, foram obtidos da 
base de dados do Serviço de Imunohemoterapia. 
A quantificação dos fluídos administrados e das perdas 
sanguíneas estimadas no intraoperatório foi recolhida 
através dos registos anestésicos. Os níveis de hemoglobina 
foram registados no período pré-operatório, imediatamente 

após a cirurgia e no quinto dia pós-operatório. A etiologia da 
cirurgia foi recolhida através dos registos clínicos.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
O tamanho da amostra foi determinado pelo número de 
casos do primeiro ano de implementação do PBMP (2016). 
As características clínicas e demográficas foram descritas 
utilizando a mediana (intervalo inter-quartil: percentil 25 
a 75) para variáveis contínuas e frequências (percentagens) 
para variáveis categóricas. O teste não paramétrico qui 
quadrado, o teste exato Fisher e o teste exato Mann-Whitney 
foram utilizados conforme apropriado. Para estudar a 
variabilidade dos níveis de hemoglobina ao longo do tempo 
(pré-cirurgia, imediatamente após a cirurgia e no quinto dia 
pós-operatório), foi aplicado um modelo de regressão linear de 
efeitos mistos. Um nível de significância estatística de α=0,05 
foi considerado. A análise estatística foi realizada utilizando 
o software OpenEpi (Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. 
OpenEpi: Open Source Epidemiologic Statistics for Public 
Health, Version. www.OpenEpi.com, updated 2013/04/06, 
accessed 2018/04/23), SPSS 22.0 (SPSS for Windows, Rel. 
22.0.1. 2013. SPSS Inc., Chicago, Il, USA) e Stata (StataCorp. 
2013. Stata Statistical Software: Release 13. College Station, 
TX: StataCorp LP.).

RESULTADOS
O diagrama de participantes ao longo do estudo é apresentado 
na Fig. 1.

As características da amostra estão referidas na Tabela 2. Não 
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 
na idade, etiologia da escoliose e número de dermátomos 
intervencionados. A proporção de doentes do sexo masculino 
foi maior no grupo P (PP 12 vs P 33%, p = 0,043).
No grupo P foram diagnosticadas alterações de coagulação 
na avaliação pré-operatória de oito doentes, todas elas 
alterações plaquetárias. Destes oito doentes, sete sofriam de 
escoliose idiopática e um de escoliose de causa genética.

Figura 1. Diagrama de participantes ao longo do estudo
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Não foi diagnosticada nenhuma alteração nos casos de 
escoliose neuromuscular.
No grupo P o número de doentes transfundido com UCE 
no intraoperatório foi tendencialmente mais baixo (PP 67% 
vs P 50%, p = 0,097). Considerando todo o internamento 
a diferença percentual é menos significativa (PP 82 vs P 
70%), não existindo diferença estatisticamente significativa. 
Em termos de volume total de UCE transfundido não se 
verificaram diferenças no periodo intra-operatório (PP 11,9 
vs P 12,5 mL/kg). No total verificou-se uma diferença de  PP 
12 vs P 7,5 mL/kg, que não apresenta significado estatístico.
Em termos de transfusão de PFC a proporção de doentes 
transfundido no intra-operatório e total foi semelhante em 
ambos os grupos (PP 24 vs P 20% em ambos os periodos) 
mas a quantidade de PFC administrada foi tendencialmente 

mais elevada no grupo P (PP 8,6 vs P 13,3 mL/kg, p = 0,091) 
quando considerado o periodo intra-operatório. No total não 
se verificaram diferenças estatisticamente significativas.
Não se verificaram diferenças na administração de CP.
Mais doentes no grupo P receberam fibrinogénio (PP 12% vs 
P 33%, p = 0,026), que apenas foi administrado no período 
intra-operatório. A quantidade total administrada não foi 
diferente entre os grupos.
Não existiram diferenças estatisticamente significativas na 
perda sanguínea estimada por dermátomo (PP 71 vs P 75 
mL/dermátomo), mesmo quando observada por etiologia 
(idiopática: PP 83 vs P 60 mL/dermátomo; neuromuscular: 
PP 94 vs P 85 mL/dermátomo; genética: PP 47 vs P84 mL/
dermátomo).
A hemoglobina pré-operatória foi tendencialmente mais 
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GRUPO  PP (n=33) GRUPO P (n=30) VALOR p

Sexo, masculino/feminino 4/29 10/20 0,043a

Idade (anos), mediana (P25-P75) 15,0 (12,5-16,0) 15,0 (12,75-16,0) 0,068b

Peso (kg), mediana (P25-P75) 46,0 (32,0-57,0) 45,0 (37,75-67,75) 0,401b

Etiologia, n (%)

Idiopática 19 (57,6) 20 (66.7) 0,921c

Neuromuscular 7 (21,2) 5 (16,7)

Genética 5 (15,2) 4 (13,3)

Outra 2 (6,1) 1 (3,3)

Número de dermátomos instrumentados, mediana (P25-P75) 14 (11-14) 12 (11-14) 0,247b

LEGENDA:
a teste qui quadrado; b teste exato Mann-Whitney; c teste exato Fisher. P25 – primeiro quartil; P75 – terceiro quartil

Tabela 2. Descrição das características demográficas, etiologia da escoliose e número de dermátomos instrumentados nas duas 
coortes, utilizando a mediana (intervalo inter-quartil) ou frequências (percentagens) conforme adequado

GRUPO PP (n=33) GRUPO P (n=30) VALOR p

UCE (n/%)
Intraoperatório 

Total 
UCE (mL/kg), mediana (P25-P75)

Intraoperatório 
Total 

22 / 67%
27 / 82%

11,9 (5,4-22,7)
12,0 (4,5-31,7)

15 / 50%
21 / 70%

12,5 (9,8-21,1)
7,5 (0,0-21,6)

0,097
0,146

0,516
0,860

PFC (n/%)
Intraoperatório

Total
PFC (mL/kg), mediana (P25-P75)

Intraoperatório
Total 

8 / 24%
8 / 24%

8,6 (5,7-12,5)
10,2 (6,8-17,6)

6 / 20%
6 / 20%

13,3 (10,5-16,3)
15,9 (10,5-19,7)

0,351
0,351

0,091
0,245

Plaquetas (n/%)
Intraoperatório

Total
Plaquetas (mL/kg), mediana (P25-P75)

Intraoperatório
Total

3 / 9%
4 / 12%

13,8 (12,5-14,3)
14,3 (12,8-14,8)

2 / 7%
3 / 10%

12,6 (10,0-15,2)
10,0 (8,7-12,9)

0,377
0,405

p = 1,000
0,476

Fibrinogénio (n/%) 4 / 12% 10 / 33% 0,026

Fibrinogénio intraoperatório (mL/kg), mediana (P25-P75) 40,6 (31,3-62,5) 29,2 (20,1-56,8) 0,357

LEGENDA:
P25 – primeiro quartil; P75 – terceiro quartil

Tabela 3. Quantificação da administração de produtos sanguíneos (UCE, PFC, CP e fibrinogénio). Os resultados são apresentados com 
o número de doentes transfundido (n) em cada grupo e com a mediana do volume transfundido (mL/kg)
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alta no grupo P (PP 12,9 vs P 13,5 g/dL, p = 0,079). No pós-
operatório a hemoglobina diminuiu significativamente (p < 
0,001) em ambos os grupos, quando avaliada imediatamente 
após a cirurgia (PP 10,0 vs P 10,0 g/dL) e no quinto dia 
de pós-operatório (PP 9,3 vs P 9,9 g/dL). Não diminuiu 
significativamente entre o pós-operatório imediato e o 
quinto dia pós-operatório (p = 0,193). A evolução dos níveis 
de hemoglobina foi diferente entre os grupos, com um nível 
de hemoglobina superior em média 0,45 g/dL no Grupo P (p 
= 0,023), mesmo tendo em consideração a transfusão de UCE.
A administração intraoperatória de cristalóides foi superior 
no grupo PP (PP 50,8 mL/kg [35,3-77,8] vs P 22,5 mL/kg 
[15,3-42,6], p < 0,001). A proporção de doentes que recebeu 
colóides no intraoperatório foi semelhante (PP 70 vs 86%, p 
= 0,093), bem como a quantidade infundida (PP 12.5 [5.9-
18.5] vs P 15,0 [7,1-20,4] mL/kg, p = 0,458). A permanência na 
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos foi mais curta no 
grupo P (PP 3 vs P 2 dias, p = 0,012). No entanto o tempo de 
permanência hospitalar foi semelhante (p = 0,543). 

DISCUSSÃO
A avaliação do primeiro ano de implementação do PBMP 
na cirurgia de correção de escoliose pediátrica teve como 
resultados positivos uma tendência (p < 0,1) de menor uso 
de UCE no período intra-operatório (PP 67% vs P 50%), mas 
menos evidente quando avaliado todo o internamento (PP 82% 
vs P 70%). Registou-se também uma melhor evolução peri-
operatória do nível de hemoglobina até ao quinto dia de pós-
operatório, o que é consistente com os níveis mais elevados 
de hemoglobina no peri-operatório, mesmo ajustando com 
as transfusões de UCE. Estes achados são concordantes com 
outros estudos que reportam a efetividade dos protocolos na 
redução da utilização de produtos sanguíneos na cirurgia 
de correção de escoliose pediátrica.19,20 Verificou-se ainda 
um menor tempo de permanência em Unidade de Cuidados 
Intensivos.
Os resultados não demonstraram uma redução 
estatisticamente significativa nas estimativas de perdas 
hemáticas nem nas necessidades de UCE, PFC, CP ou 
fibrinogénio. 
Os doentes transfundidos com UCE, apesar de em menor 
número, receberam quantidades semelhantes de UCE por 
quilograma de peso corporal no intraoperatório. A diferença 
na quantidade total de UCE não atingiu nível de significância 

estatística (PP 12 vs P 7,5 mL/kg), o que pode ser devido à 
reduzida dimensão da amostra. Apesar de ser uma amostra 
importante para a prática clínica da Instituição de estudo, 
uma amostra de maiores dimensões pode ser necessária para 
atingir a relevância estatística. 
A perda sanguínea estimada por dermátomo é semelhante 
entre grupos (71,4 vs 75,1 mL), encontrando-se no limite 
inferior dos valores descritos em diversos estudos,11,6 

provavelmente relacionado com a vasta experiência da 
equipa cirúrgica. Um fator de confundimento pode existir 
dada administração de ácido tranexâmico de forma irregular 
nos anos anteriores à implementação do protocolo.9

A evidência suporta o facto que a administração de produtos 
sanguíneos guiado por testes de coagulação viscoelásticos 
é importante na redução das necessidades de UCE.21 A 
inclusão desses parâmetros no protocolo pode levar a 
maiores administrações de fibrinogénio e PFC no grupo 
controlo. A otimização da coagulação pode também levar a 
uma tendência na redução nas necessidades de UCE no intra 
e pós-operatório.18

A maior prevalência de alterações da coagulação em doentes 
com escoliose neuromuscular foi reportada em estudos 
anteriores.17,22 Em contraste, neste estudo foi encontrado 
um défice de adesão plaquetária nos doentes com escoliose 
idiopática e genética, mas não em doentes com escoliose 
neuromuscular. Este facto pode ser explicado pelo reduzido 
número de doentes com escoliose neuromuscular nesta 
amostra. A desmopressina foi administrada nos doentes com 
alterações plaquetárias identificadas no pré-operatório, o 
que pode contribuir para a menor proporção de doentes com 
necessidade de UCE e ainda para uma menor hemorragia no 
pós-operatório.23

A tendência registada para níveis de hemoglobina pré-
operatória superiores no grupo protocolo (12,9 vs 13,5 g/dL, 
p < 0,1) deve-se provavelmente à otimização pré-operatória 
realizada. Esta tendência mantém-se durante o período 
pós-operatório, até ao quinto dia (p = 0,023), o que sugere 
vantagem na implementação do PBMP.
A proporção de doentes que recebeu colóides no 
intraoperatório foi semelhante nos dois grupos mas a 
administração de cristalóides foi estatisticamente superior 
no grupo PP (PP 50,8 mL/kg vs P 22,5 mL/kg, p < 0,001), 
podendo refletir a administração mais restritiva de fluídos 
quando guiada pela variação da pressão de pulso. Esta 

GRUPO  PP (n=33) GRUPO P (n=30) VALOR p

TOTAL 71,4 75,1 0,853

Idiopática (mL/dermátomo) 83,3 (16,7-178,6) 59,9 (9,1-192,9) 0,444

Neuromuscular (mL/dermátomo) 93,75 (28,6-142,9) 85,0 (64,3-142,9) 0,639

Genética (mL/dermátomo) 46,7 (25-253,85) 83,9 (28,6-128,6) 0,556

Tabela 4. Estimativa da perda sanguínea por dermátomo de acordo com a etiologia da escoliose. Resultados fornecidos em mililitros/
dermátomo (mediana)
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abordagem pode reduzir a hemodiluição, contribuindo para 
níveis de hemoglobina mais elevados e menor proporção de 
doentes a atingir o limiar transfusional, bem como minimizar 
a presença de coagulopatia de diluição.24

A permanência na Unidade de Cuidados Intensivos 
Pediátricos após a cirurgia foi mais curta após implementação 
do PBMP (PP 3 vs P 2 dias, p < 0,012), podendo refletir melhor 
evolução pós-operatória com a mesma. No entanto, no 
mesmo período foi também implementado um protocolo de 
analgesia com recurso a via epidural, o que pode contribuir 
para estes resultados. O tempo de permanência hospitalar foi 
semelhante, o que pode ser independente da abordagem peri-
operatória e ser atribuído a fatores cirúrgicos.
Em sumário, diversos fatores podem contribuir para os 
resultados positivos do estudo, nomeadamente: a otimização 
da hemoglobina pré-operatória; o diagnóstico e tratamento 
da disfunção plaquetária; a administração profilática de ácido 
tranexâmico para redução de hiperfibrinólise; a transfusão 
de PFC, CP e Fibrinogénio guiada por testes viscoelásticos 
no intra-operatório; menor administração de cristalóides 
reduzindo a presença de coagulopatia de diluição. O facto 
de não se encontrarem resultados ao nível da diminuição das 
perdas sanguíneas estimadas e maior redução nas transfusões 
realizadas não deve ser desencorajador, tendo em conta que 
pode refletir a aplicação de boas práticas clínicas por uma 
equipa já experiente na abordagem da escoliose pediátrica.

CONCLUSÃO
Os protocolos multidisciplinares de gestão do sangue do 
doente (PBMP) uniformizam os cuidados prestados e têm 
o potencial de evitar transfusões e a morbilidade a ela 
associada. Estudos observacionais de maiores dimensões são 
necessários para confirmar estes resultados.
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hospitalar. A fragilidade demonstrou ser um bom score de previsão de 
morbilidade no perioperatório.

ABSTRACT
Introduction: Aging of the population is associated with an increase 
of people with frailty proposed for elective surgery, which implies an 
adequate perioperative management of these patients.
The goal of this study was to verify the existence of a correlation 
between frailty and postoperative outcomes, including hospitalization 
length, hospital readmission, reoperation rate, postoperative 
complications and mortality.
Material and Methods: We performed an observational prospective 
study including 100 patients proposed for elective surgery in a 
University Hospital. Frailty was defined as a score ≥ 6 on the Tilburg 
Frailty Indicator scale, in the portuguese validated version. Student's 
t-test and Fisher's exact test were used for comparison.
Results: The prevalence of frailty in our study was 69%. There was an 
association between frailty and higher age (p = 0.02), female gender (p 
= 0.032), and higher ASA-PS score (p = 0.013). Patients with frailty had 
longer hospitalizations (p = 0.007) and a higher hospital readmission 
rate (p = 0.028). We did not find differences in the variables surgical 
risk, type of anaesthesia, duration of surgery, Charlson Comorbidity 
Index, Lee Revised Cardiac Risk Index, presence of complications and 
mortality.
Discussion: The prevalence of frailty was higher than that described 
in the literature, possibly because we included only patients proposed 
for surgery. The main limitation of the study is patients' heterogeneity 
regarding the surgery performed.
Conclusion: In this study, we found an association between frailty 
and a longer duration of hospitalization and hospital readmission 
rate. Frailty demonstrated to be a good predictor of perioperative 
morbidity.

Correlação Entre a Fragilidade e Outcomes no 
Perioperatório
Correlation Between Frailty and Perioperative Outcomes
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento da população associa-se a um aumento 
do número de pessoas com fragilidade propostas para cirurgia eletiva, 
o que implica uma adequada gestão perioperatória destes doentes.  
O objetivo deste estudo foi aferir a existência de correlação entre 
a presença de fragilidade e outcomes pós-operatórios, incluindo 
duração de internamento, readmissão hospitalar, reintervenção, 
complicações pós-operatórias e mortalidade.
Material e Métodos: Realizamos um estudo prospetivo observacional 
incluindo 100 doentes propostos para cirurgia eletiva num Hospital 
Universitário. A fragilidade foi definida como score ≥ 6 na escala 
Tilburg Frailty Indicator, na versão validada em português. O teste t de 
student e teste exato de Fisher foram usados para comparação.
Resultados: A prevalência de fragilidade no nosso estudo foi de 69%. 
Verificou-se uma associação entre a fragilidade e idade superior (p 
= 0,02), sexo feminino (p = 0,032) bem como classificação ASA-PS 
elevada (p = 0,013) tendo os doentes com fragilidade ficado mais 
tempo hospitalizados (p = 0,007) e apresentado maior readmissão 
hospitalar (p = 0,028). Não encontramos diferenças nas variáveis risco 
cirúrgico, tipo de anestesia, duração da cirurgia, Charlson Comorbidity 
Index, Lee Revised Cardiac Risk Index, presença de complicações e 
mortalidade.
Discussão: A prevalência de fragilidade encontrada foi superior à 
descrita na literatura, possivelmente por incluirmos apenas pacientes 
propostos para cirurgia. A principal limitação do estudo deve-se à 
heterogeneidade dos doentes no que refere à cirurgia realizada.
Conclusão: Neste estudo verificamos associação entre a presença 
de fragilidade e maior duração de internamento e readmissão 



INTRODUÇÃO
Hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma expectativa 
de vida superior a 60 anos. A redução da mortalidade nos 
idosos associada a diminuição da natalidade tem levado a 
uma reestruturação da população, tornando-se esta mais 
envelhecida.1

O envelhecimento aumenta a probabilidade de uma 
pessoa necessitar de realizar uma cirurgia e com isso um 
procedimento anestésico.2 Adicionalmente, a morbilidade 
perioperatória também aumenta com a idade, apesar da idade 
avançada não ser uma contraindicação para anestesia geral 
ou regional.2

O envelhecimento é frequentemente acompanhado 
por aumento dos níveis de fragilidade.3 A fragilidade é 
considerada uma síndrome clínica que se refere a um estado 
de vulnerabilidade aumentada4 associado a diminuição da 
reserva fisiológica,5 em que o mínimo fator de stresse pode 
levar a resultados adversos clinicamente significativos, tais 
como redução da qualidade de vida,6 quedas,7 incapacidade,7 
hospitalizações,7 institucionalizações,6,7 e morte prematura.6,7 
Por esta razão os idosos em contexto de fragilidade têm um 
risco anestésico e cirúrgico aumentado, sendo necessário um 
planeamento cuidadoso da intervenção cirúrgica.
O objetivo deste estudo foi aferir a existência de correlação 
entre a presença de fragilidade e outcomes pós-operatórios, 
nomeadamente duração de internamento, reintervenção 
ou complicações pós-operatórias durante o internamento, 
necessidade de readmissão hospitalar e mortalidade aos 30 
dias. 
Apesar de não existir ainda um consenso no que se refere à 
definição conceptual e operacional de fragilidade, esta é cada 
vez mais encarada como uma entidade multidimensional 
cuja avaliação deve incluir aspetos físicos, psicológicos e 
sociais.6 Assim, para a definição de fragilidade foi aplicada a 
escala Tilburg Frailty Indicator (TFI), na sua versão validada 
em português.7

MATERIAL E M ÉTODOS
Após aprovação pela Comissão de Ética, realizou-se um 
estudo observacional prospetivo num Hospital Universitário.

Participantes:
Foram incluídos neste trabalho doentes com idade igual ou 
superior a 65 anos submetidos a cirurgia de risco intermédio 
ou elevado segundo as guidelines de avaliação cardíaca para 
cirurgia não cardíaca da European Society of Anaesthesiology 
(ESA),8 no âmbito de Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, 
Urologia, Ginecologia, Cirurgia Vascular e Ortopedia.
Excluíram-se os doentes com síndrome coronária aguda ou 
insuficiência cardíaca congestiva ≤ 30 dias, acidente vascular 
cerebral ≤ 7 dias, incapacidade para deambular devido a 
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doença congénita ou doença prolongada, incapacidade de 
fornecer o consentimento informado ou inclusão prévia 
neste estudo (cirurgia repetida).
Foi obtido o consentimento informado quanto à participação 
no estudo junto de todos os doentes.

Recolha de Dados:
O processo de recolha de dados teve a duração de 4 meses. 
No período compreendido entre 24  a 2 horas previamente 
à intervenção cirúrgica foi aplicada a versão portuguesa do 
questionário TFI (Fig. 1) a todos os participantes de forma a 
avaliar a fragilidade.
No período pré-operatório, foram registados dados 
sociodemográficos como idade e sexo e o risco cirúrgico do 
procedimento segundo as guidelines de avaliação cardíaca 
para cirurgia não cardíaca da ESA.
Considerando as comorbilidades dos doentes, foram 
registados os seguintes scores:
• American Society of Anesthesiologists Physical Status 

Classification (ASA-PS), desenvolvido para estabelecer 
uma categorização dos doentes de acordo com o seu estado 
físico e útil para prever risco perioperatório.9

• Charlson Comorbidity Index (CCI) utilizado para 
determinar o risco de mortalidade aos 10 anos em doentes 
com múltiplas comorbilidades.10

• Lee Revised Cardiac Risk Index (LRCRI)11 que estima o 
risco de complicações cardíacas no pós-operatório com 
base em fatores de risco pré-operatórios.12

No que se refere ao período intra-operatório foram registados 
a duração da cirurgia bem como o tipo de anestesia (geral, 
regional, combinada).
No período pós-operatório até à alta hospitalar foram 
assinaladas a necessidade de reintervenção e as complicações 
cirúrgicas, infeciosas, hemodinâmicas ou renais. Foi registada 
a duração do internamento, a necessidade de readmissão 
hospitalar (até 30 dias) e a mortalidade aos 30 dias.
Considerou-se cirurgia longa todo o procedimento com 
duração superior a 180 minutos.

Tilburg Frailty Indicator:
O TFI é um questionário que integra várias componentes - 
física, psicológica e social, com o objetivo de determinar o 
grau de fragilidade. Considerando que este questionário é 
de fácil e rápida aplicação, alguns autores recomendam a sua 
utilização em contexto de escassez de tempo para avaliar e 
examinar o paciente, uma vez que este é considerado uma 
ferramenta fiável e válida na avaliação da fragilidade.6

Encontra-se dividido em duas partes: parte A onde são 
registados os determinantes de fragilidade (idade, sexo, nível 
de educação, etc.) e parte B que inclui os componentes de 
fragilidade (domínios físico, psicológico e social). A parte 
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B é composta por 11 perguntas com resposta sim/não e 4 
perguntas com resposta sim/não/às vezes.7 No domínio físico 
são incluídas 8 questões relacionadas com a perceção do 
doente sobre a sua saúde física, perda de peso inexplicável, 
dificuldade em andar, dificuldade em manter o equilíbrio, 
problemas de audição, problemas de visão, perda de força nas 
mãos e cansaço físico. No domínio psicológico são realizadas 4 
questões relacionadas com a memória, sintomas de depressão 
e ansiedade e mecanismos de coping. A componente social 
inclui 3 questões relativas à composição do agregado familiar 
na mesma habitação, relações sociais e apoio social.7 Todas 
as respostas são classificadas de 0 a 1 sendo o ponto de corte 
para fragilidade uma pontuação de 6.7

Método Estatístico:
Os dados sociodemográficos e a informação clínica são 
apresentados através da média e desvio padrão (no caso de 
variáveis contínuas) e frequências absolutas e relativas (no 
caso de variáveis categóricas). 
Os grupos dos doentes com ou sem fragilidade foram 
comparados utilizando os testes não-emparelhados: teste t 
de student e teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher.

RESULTADOS
A versão portuguesa do TFI foi aplicada em 100 doentes, com 
uma média de idade de 74 anos, tendo sido obtido um score 
médio de TFI 6,9 (DP 2,5). Destes, 55 doentes eram do sexo 
feminino e 45 do sexo masculino. 
Do total de doentes incluídos, três não foram submetidos a 
cirurgia por questões de agendamento não relacionadas com 
o doente.
Dos 100 doentes incluídos, 69 (69%) apresentavam fragilidade 
(média de idade 75,1 anos) e 31 (31%) doentes integraram 
o grupo sem fragilidade (média de idade de 71,6 anos). 
Verificou-se uma associação estatisticamente significativa 
entre idade avançada e fragilidade (p = 0,020). Cinquenta 
e cinco doentes eram do sexo feminino, apresentando 
fragilidade 43 (62,3%). Dos 45 doentes do sexo masculino, 26 
(37,7%) apresentavam fragilidade. Assim, na nossa análise, o 
sexo feminino apresentou associação com fragilidade (p = 
0,032). Os doentes do sexo feminino apresentavam uma idade 
média de 73,0 anos enquanto no sexo masculino a idade 
média foi de 75,2 anos, não se verificando uma diferença 
estatisticamente significativa (p = 0,117).
Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre os doentes com e sem fragilidade nas 
variáveis risco cirúrgico, tipo de anestesia, duração da 
cirurgia, CCI, LRCRI, presença de complicações, necessidade 
de reintervenção e mortalidade.
Dos doentes com fragilidade, 50 (72,5%) apresentavam 
Classificação ASA-PS III-IV enquanto 19 (27,5%) 
apresentavam Classificação ASA-PS II. Dos doentes sem Figura 1. Tilburg Frailty Indicator versão Portuguesa
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fragilidade, 14 (45,2%) foram classificados como ASA-PS III-
IV enquanto 17 (54,8%) como ASA-PS II. Verificou-se assim 
uma associação entre Classificação ASA-PS e presença de 
fragilidade (p = 0,013). 
Relativamente à duração de internamento, o grupo de 
doentes com fragilidade apresentou uma duração média 
de 21,5 dias (DP 18,1), enquanto o grupo de doentes sem 
fragilidade apresentou uma duração média de 13,0 dias (DP 
11,4), havendo, portanto, uma diferença estatisticamente 
significativa (p = 0,007). Dos doentes submetidos a cirurgia, 
10 doentes necessitaram de readmissão hospitalar até aos 
30 dias, sendo que todos estes apresentavam fragilidade. 
Encontramos, deste modo, uma associação entre fragilidade 
e readmissão hospitalar (p = 0,028). Não se verificaram 
diferenças entre os sexos na duração de internamento (p = 
0,192) e readmissão hospitalar (p = 0,534).
A Tabela 1 apresenta a distribuição dos doentes com e sem 
fragilidade pelas diferentes variáveis analisadas.

DISCUSSÃO
No nosso estudo, verificou-se uma prevalência significativa 
de fragilidade nos doentes idosos propostos para cirurgia 
eletiva (69%), através da aplicação da versão portuguesa 
do TFI. Este valor é superior ao descrito na literatura, 
nomeadamente nos estudos Coelho et al (54,8%),7 Gobbens 
et al (47,1%)13 e Santiago et al (31,7%),14 mesmo quando 
comparado com estudos com indivíduos com idade média 
superior à da nossa amostra.7,13 Esta variação pode justificar-
se pelas caraterísticas da população selecionada (doentes 
propostos para cirurgia). 
Os doentes do sexo feminino apresentaram maior prevalência 
de fragilidade, o que se encontra de acordo com a evidência 
científica atual.15-17 No nosso estudo, esta associação foi 
independente da idade, uma vez que a média de idades entre 
os dois géneros não foi significativamente diferente (p = 
0,117). Este achado constitui um paradoxo que tem sido 
alvo de estudo, uma vez que, apesar da maior fragilidade 
no grupo do sexo feminino e da associação fortemente 
reconhecida entre fragilidade e mortalidade, as mulheres 
apresentam uma esperança média de vida superior.17,13 A 
fragilidade aumentada no sexo feminino pode ser explicada 
por diferenças a nível do sistema músculo-esquelético, 
como menor massa magra e força muscular e por diferenças 
hormonais e neuroendócrinas.18 Adicionalmente as mulheres 
idosas vivem mais frequentemente sozinhas do que os 
homens,18 o que constitui um dos aspetos do componente 
social da fragilidade. Apesar da prevalência aumentada de 
fragilidade no sexo feminino, não se verificaram diferenças 
significativas entre os dois sexos na duração de internamento 
(p = 0,192) e na readmissão hospitalar (p = 0,534).
No nosso estudo, a presença de Classificação ASA-PS III-IV 
comparativamente à Classificação ASA-PS II associou-se a 

Tabela 1. Comparação entre a fragilidade e as diferentes 
variáveis em estudo

VARIÁVEL TOTAL
(N=100)

FRÁGIL
(N=69)

NÃO FRÁGIL
(N=31)

VALOR 
p

TFI, Média (DP) 6,9 (2,5) 8,2 (1,7) 3,9 (1,2) <0,001

Idade, Anos, Média (DP) 74,0 (7,0) 75,1 (7,0) 71,6 (6,6) 0,020

Sexo, N (%)

Feminino 55 (55,0) 43 (62,3) 12 (38,7) 0,032

Masculino 45 (45,0) 26 (37,7) 19 (61,3)

Risco cirúrgico, N (%)

Médio 80 (80,0) 54 (78,3) 26 (83,9) 0,598

Elevado 20 (20,0) 15 (21,7) 5 (16,1)

Tipo anestesia, N (%)*

Combinada 13 (13,4) 8 (12,1) 5 (16,1) 0,649

Geral 70 (72,2) 47 (71,2) 23 (74,2)

Regional 14 (14,4) 11 (16,7) 3 (9,7)

Duração cirurgia (minutos), N (%)* 

≤180 57 (58,8) 37 (56,1) 20 (64,5) 0,510

>180 40 (41,2) 29 (43,9) 11 (35,5)

ASA-PS N (%)

II 36 (36,0) 19 (27,5) 17 (54,8) 0,013

III-IV 64 (64,0) 50 (72,5) 14 (45,2)

CCI N (%)

2-3 13 (13,0) 7 (10,1) 6 (19,4) 0,111

4-5 40 (40,0) 25 (36,2) 15 (48,4)

≥6 47 (47,0) 37 (53,6) 10 (32,3)

LRCRI N (%)

I 16 (16,0) 13 (18,8) 3 (9,7) 0,479

II 52 (52,0) 33 (47,8) 19 (61,3)

III 21 (21,0) 14 (20,3) 7 (22,6)

IV 11 (11,0) 9 (13,0) 2 (6,5)

Duração internamento 
(dias), Média (DP)* 18,8 (16,7) 21,5 (18,1) 13,0 (11,4) 0,007

Reintervenção N (%)*

Não 87 (89,7) 58 (87,9) 29 (93,5) 0,494

Sim 10 (10,3) 8 (12,1) 2 (6,5)

Readmissão hospitalar N (%)*

Não 87 (89,7) 56 (84,8) 31 (100,0) 0,028

Sim 10 (10,3) 10 (15,2) 0 (0)

Complicações cirúrgicas N (%)*

Não 84 (86,6) 57 (86,4) 27 (87,1) 0,999

Sim 13 (13,4) 9 (13,6) 4 (12,9)

Complicações infeciosas N (%)*

Não 86 (88,7) 59 (89,4) 27 (87,1) 0,740

Sim 11 (11,3) 7 (10,6) 4 (12,9)

Complicações hemodinâmicas N (%)*

Não 76 (78,4) 50 (75,8) 26 (83,9) 0,437

Sim 21 (21,6) 16 (24,2) 5 (16,1)

Complicações renais N (%)*

Não 93 (95,9) 64 (97,0) 29 (93,5) 0,591

Sim 4 (4,1) 2 (3,0) 2 (6,5)

Mortalidade N (%)*

   Não 93 (95,9) 62 (93,9) 31(100) 0,303

   Sim 4 (4,1) 4 (6,1) 0 (0)

LEGENDA: TFI – Tilburg Frailty Indicator; ASA-PS - American Society of Anesthesiologists Physical Status 
classification; CCI – Charlson Comorbidity Index; LRCRI – Lee Revised Cardiac Risk Index; DP – desvio-
padrão | *Apenas incluídos doentes submetidos a cirurgia (N=97)
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maior prevalência de fragilidade (p = 0,013). Esta associação 
seria expectável, assumindo que os doentes frágeis 
apresentam maiores comorbilidades e um agravamento do 
seu estado físico avaliado pela Classificação ASA-PS. 
A duração média de internamento no grupo de doentes com 
fragilidade foi significativamente superior (21,5 dias) quando 
comparada com a duração de internamento dos doentes sem 
fragilidade (13,0 dias) (p = 0,007). A readmissão hospitalar 
apenas se verificou em contexto de doentes com fragilidade 
(n=10), encontrando-se assim uma relação entre estas duas 
variáveis (p = 0,028). Alguns estudos demonstram associação 
entre a presença de fragilidade e readmissão hospitalar, 
contudo utilizam diferentes metodologias de avaliação de 
fragilidade e incidem sobre populações diferentes, pelo que 
não podemos comparar com os nossos resultados.19-22 Estas 
diferenças podem ser justificadas, pelo menos em parte, pela 
componente social da fragilidade, no sentido em que, para 
a mesma situação clínica, o facto de o doente viver sozinho 
ou sem apoio de outras pessoas poder protelar a decisão de 
alta bem como justificar um reinternamento. Contudo, neste 
trabalho não foi feita uma análise individualizada para cada 
um dos componentes da fragilidade.
No nosso trabalho não foi possível encontrar associação entre 
fragilidade e o CCI e o LRCRI. Alguns estudos demonstraram 
associação entre estes índices e eventos adversos pós-
operatórios, embora apenas tenham incluído doentes 
submetidos a determinados tipos de cirurgia como: resseção 
de meningioma,23 resseção de carcinoma de pequenas células 
do pulmão24 e cirurgia ortopédica,25 limitando a comparação 
com os nossos resultados. Não encontramos na literatura a 
análise da associação entre estes índices e fragilidade. Esta 
ausência de associação encontrada pode-se explicar pelo 
método de avaliação de fragilidade utilizado, uma vez que o 
TFI não inclui as comorbilidades do doente como um dos seus 
componentes. No entanto, este resultado reforça a noção de 
que a avaliação da fragilidade fornece informação prognóstica 
adicional no doente idoso, para além da informação obtida 
pelos scores de risco baseados na avaliação de sistemas e 
órgãos específicos.15 No presente estudo não foi possível 
estabelecer uma associação entre existência de fragilidade, 
complicações pós-operatórias e mortalidade. Os estudos de 
Ambler et al,19 Hewitt et al26 e Akyar et al27 demonstraram 
associação entre fragilidade e mortalidade enquanto o 
estudo de Akyar et al27 demonstrou também associação 
entre fragilidade e complicações cardiopulmonares pós-
operatórias. Contudo, os referidos estudos apresentam várias 
limitações e utilizam instrumentos de medida de fragilidade 
diferentes entre si e do utilizado no nosso trabalho, o que 
condiciona a comparação entre os resultados obtidos. A 
utilização consensual de uma ferramenta de avaliação de 
fragilidade no período perioperatório permitiria uma melhor 
comparação e análise dos resultados obtidos. 

Como principal limitação do estudo, salientamos o facto de 
os doentes terem sido submetidos a procedimentos cirúrgicos 
diferentes em contexto de especialidades diferentes, podendo 
influenciar os resultados a nível da duração de internamento, 
reintervenção, readmissão hospitalar, complicações pós-
operatórias e mortalidade aos 30 dias.

CONCLUSÃO
A presença de fragilidade é uma condição frequente nos 
doentes idosos que requerem um ato anestésico. No nosso 
estudo, verificamos uma associação entre a presença de 
fragilidade pré-operatória e maior duração de internamento 
e readmissão hospitalar aos 30 dias. Assim, reforçamos a 
importância da avaliação pré-operatória da fragilidade como 
preditor de morbilidade pós-operatória.

Responsabilidades Éticas
Conflitos de interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de 
interesse na realização do presente trabalho.
Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para 
a realização deste artigo
Confidencialidade  dos  Dados: Os autores declaram ter seguido os protocolos 
da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes. 
Proteção  de  Pessoas  e  Animais:  Os  autores  declaram  que  os  procedimentos  
seguidos  estavam  de  acordo  com  os  regulamentos  estabelecidos pelos 
responsáveis da Comissão de Investigação Clínica e Ética e de acordo com a 
Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial.
Proveniência e revisão por pares: Não comissionado; revisão externa por pares.

Ethical Disclosures
Conflicts of interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Financing Support: This work has not received any contribution, grant or 
scholarship.
Confidentiality of data: The authors declare that they have followed the 
protocols of their work center on the publication of data from patients.
Protection of Human and Animal Subjects: The authors declare that the 
procedures followed were in accordance with the regulations of the relevant 
clinical research ethics committee and with those of the Code of Ethics of the 
World Medical Association (Declaration of Helsinki).
Provenance and peer review: Not commissioned; externally peer reviewed.

Submissão: 21 de março, 2019 | Aceitação: 04 de junho, 2019
Received: 21st of March, 2019 | Accepted: 4th of June, 2019

REFERÊNCIAS
1. World Health Organization [homepage na internet]. Global Strategy and 

action plan on ageing and health 2017. [consultado 2019 mai 30]. Disponível 
em: https://www.who.int/ageing/WHO-GSAP-2017.pdf?ua=1.

2. Kanonidou Z, Karystianou G. Anesthesia for the elderly. Hippokratia. 
2007;11:175–7.

3. Collard RM, Boter H, Schoevers RA, Oude Voshaar RC. Prevalence of frailty in 
community-dwelling older persons: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 
2012;60:1487–92. doi: 10.1111/j.1532-5415.2012.04054.x.

4. Morley JE, Vellas B, van Kan GA, Anker SD, Bauer JM, Bernabei R, et al. Frailty 
consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc. 2013;14:392–7. doi: 10.1016/j.
jamda.2013.03.022.

5. James LA, Levin MA, Lin HM, Deiner SG. Association of preoperative frailty with 
intraoperative hemodynamic instability and postoperative mortality. Anesth 
Analg. 2019;128:1279–85. doi: 10.1213/ANE.0000000000004085.

6. Gobbens RJ, Schols JM, van Assen MA. Exploring the efficiency of the Tilburg 
Frailty Indicator: a review. Clin Interv Aging. 2017;12:1739-52. doi: 10.2147/CIA.
S130686. 

7. Coelho T, Santos R, Paúl C, Gobbens RJ, Fernandes L. Portuguese version of the 
Tilburg Frailty Indicator: Transcultural adaptation and psychometric validation. 
Geriatr Gerontol Int. 2015;15:951–60. doi: 10.1111/ggi.12373.

8. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Bøtker HE, Hert SD, et al. 2014 
ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and 
management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular 
assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) 
and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J. 2014;35:2383-



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 2 - 2019 101

Correlação Entre a Fragilidade e Outcomes no Perioperatório
Correlation Between Frailty and Perioperative Outcomes

431. doi: 10.1093/eurheartj/ehu282.
9. Doyle DJ, Garmon EH. American Society of Anesthesiologists Classification 

(ASA Class) [e-book]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 [consultado 
2019 fev 8]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441940/.

10. MDCalc.com [homepage na internet]. Charlson Comorbidity Index Calculator; 
c2005-19 [consultado 2018 jul 8]. Disponível em: http://www.mdcalc.com/
charlson-comorbidity-index-cci.

11. MDCalc.com [homepage na Internet]. Lee Revised Cardiac Risk Index 
Calculator; c2005-19 [consultado 2018 jul 8]. Disponível em: http://www.
mdcalc.com/revised-cardiac -risk-index-pre-operative-risk.

12. Roshanov PS, Walsh M, Devereaux PJ, Danielle MS, Ngan NL, Ainslie MH, et al. 
External validation of the Revised Cardiac Risk Index and update of its renal 
variable to predict 30-day risk of major cardiac complications after non-
cardiac surgery: rationale and plan for analyses of the VISION study. BMJ Open 
2017;7:e013510. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013510.

13. Gobbens RJ, van Assen MA, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. 
The Tilburg Frailty Indicator: psychometric properties. J Am Med Dir Assoc. 
2010;11:344-55.  doi: 10.1016/j.jamda.2009.11.003. 

14. Santiago LM, Luz LL, Mattos IE, Gobbens RJ, van Assen MA. Psychometric 
properties of the Brazilian version of the Tilburg frailty indicator (TFI). Arch 
Gerontol Geriatr. 2013;57:39–45.  doi: 10.1016/j.archger.2013.03.001

15. Chan SP, Ip KY, Irwin MG. Peri-operative optimisation of elderly and frail 
patients: a narrative review. Anaesthesia. 2019;74:80-9. doi: 10.1111/anae.14512.

16. Zhang Q, Guo H, Gu H, Zhao X. Gender-associated factors for frailty and their 
impact on hospitalization and mortality among community-dwelling older 
adults: a cross-sectional population-based study. PeerJ. 2018;6:e4326. doi: 
10.7717/peerj.4326.  doi: 10.7717/peerj.4326.

17. Gordon EH, Peel NM, Samanta M, Theou O, Howlett SE, Hubbard RE. Sex 
differences in frailty: A systematic review and meta-analysis. Exp Gerontol. 
2017;89:30-40. doi: 10.1016/j.exger.2016.12.021.

18. Syddall H, Roberts HC, Evandrou M, Cooper C, Bergman H, Sayer AA. Prevalence 
and correlates of frailty among community-dwelling older men and women: 
findings from the Hertfordshire Cohort Study. Age Ageing. 2010;39:197-203. 
doi: 10.1093/ageing/afp204.

19. Ambler GK, Brooks DE, Al Zuhir N, Ali A, Gohel MS, Hayes PD, et al. Effect of 
frailty on short- and mid-term outcomes in vascular surgical patients. Br J Surg. 
2015;102:638–45. doi: 10.1002/bjs.9785.

20. Kahlon S, Pederson J, Majumdar SR, Belga S, Lau D, Fradette M, et al. Association 
between frailty and 30-day outcomes after discharge from hospital. CMAJ. 
2015;187:799-804. doi: 10.1503/cmaj.150100.

21. Zhang Y, Yuan M, Gong M, Tse G, Li G, Liu T. Failure: a systematic review 
and meta-analysis. J Am Med Dir Assoc. 2018;19:1003-8. doi: 10.1016/j.
jamda.2018.06.009.

22. Choe YR, Joh JY, Kim YP. Association between frailty and readmission within 
one year after gastrectomy in older patients with gastric cancer. J Geriatr 
Oncol. 2017;8:185-9. doi.org/10.1016/j.jgo.2017.02.002.

23. Grossman R, Mukherjee D, Chang DC, Bennett R, Brem H, Olivi A, et al. 
Preoperative Charlson comorbidity score predicts postoperative outcomes 
among older intracranial meningioma patients. World Neurosurg. 2011;75:279–
85. doi: 10.1016/j.wneu.2010.09.003.

24. Birim O, Kappetein AP, Bogers AJ. Charlson comorbidity index as a predictor 
of long term outcome after surgery for non-small cell lung cancer. Eur J 
Cardiothoracic Surg. 2005;28:759–62. doi.org/10.1016/j.ejcts.2005.06.046.

25. Ackland GL, Harris S, Ziabari Y, Grocott M, Mythen M. Revised cardiac risk index 
and postoperative morbidity after elective orthopaedic surgery: a prospective 
cohort study. Br J Anaesth. 2010;105:744-52. doi: 10.1093/bja/aeq245.

26. Hewitt J, Moug SJ, Middleton M, Chakrabarti M, Stechman MJ, McCarthy K. 
Prevalence of frailty and its association with mortality in general surgery. Am J 
Surg. 2015;209:254-9. doi: 10.1016/j.amjsurg.2014.05.022.

27. Akyar S, Armenia SJ, Ratnani P, Merchant AM. The Impact of Frailty on 
Postoperative Cardiopulmonary Complications in the Emergency General 
Surgery Population. Surg J NY. 2018;4:e66-e77. doi: 10.1055/s-0038-1655756.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 2 - 2019102

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.15020

ARTIGO DE CONSENSO

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Rui Valente
Morada: Serviço de Anestesiologia, Instituto Português de Oncologia do Porto 
Francisco Gentil, EPE, Rua António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto, Portugal.
E-mail: rui.valente@ipoporto.min-saude.pt

Recomendações da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia para o Tratamento da Dor Aguda 2018
Portuguese Society of Anesthesiology Recommendations for the Treatment of Acute Pain 2018

Rui Valente1*, Cristina Carmona2, Isabel Serralheiro3, Marlene Monteiro4, Piedade Gomes5, Rita Santos6, Sara Fonseca7

Afiliações
1 Coordenador da Unidade de Dor Aguda, Serviço de Anestesiologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Porto, Portugal.
2 Coordenadora da Unidade Funcional de Dor Aguda, Serviço de Anestesiologia, Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal.
3 Diretora do Serviço de Anestesiologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, Lisboa, Portugal.
4 Assistente Graduada de Anestesiologia, Serviço de Anestesiologia, Hospital Lusíadas Lisboa, Lisboa, Portugal.
5 Coordenadora da Unidade de Dor Aguda, Serviço de Anestesiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal.
6 Coordenadora da Unidade Funcional de Dor Aguda, Serviço de Anestesiologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal.
7 Coordenadora da Unidade Funcional de Dor Aguda, Serviço de Anestesiologia, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal.

Palavras-chave
Analgesia; Analgesia Controlada pelo Doente; Dor Aguda/tratamento; Dor Pós-Operatória/tratamento; Portugal; Recomendações
Keywords
Acute Pain/drug therapy; Analgesia; Analgesia, Patient-Controlled; Consensus; Pain, Postoperative/drug therapy; Portugal

INTRODUÇÃO
O tratamento eficaz da dor aguda continua a ser um problema 
não resolvido, apesar dos avanços no conhecimento da 
fisiopatologia e farmacologia da dor. A falta de organização 
parece ser o maior obstáculo ao alívio adequado da dor.1-3

O reconhecimento da importância e complexidade da dor 
aguda levou ao envolvimento da Direção Geral de Saúde. 
Em 2001, o Plano Nacional de Luta Contra a Dor definia 
objetivos a atingir em termos de implementação de Unidades 
de Dor Aguda (UDA), objetivos esses reforçados pela revisão 
do plano de 2008.1 Em 2012, foi publicada Norma que torna 
obrigatória a existência de UDAs.3

Entendeu a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA) 
que a referida Norma merecia um aprofundamento das 
questões levantadas, numa perspetiva mais clínica. Assim, 
reuniu-se um grupo de anestesiologistas experientes nesta 
área, e que representam centros nacionais, com o objetivo 
de elaborar recomendações para o tratamento da dor 
aguda, que se possam aplicar na generalidade das realidades 
hospitalares. Estas recomendações deverão contribuir para a 
uniformização da abordagem da dor aguda, de modo a ser 
possível auditar resultados a nível nacional.
Foram definidos 5 capítulos (organização da unidade de dor 
aguda, formas de atuação, registo e análise de resultados, 
auditoria e formação), distribuídos por subgrupos. Cada 

RESUMO
A dor aguda tem sido subtratada desde há décadas. A solução não 
parece ser o desenvolvimento de novos fármacos ou tecnologias 
analgésicas, mas sim de uma organização apropriada que utilize os 
conhecimentos existentes. O papel das unidades de dor aguda na 
melhoria do tratamento da dor e do resultado final é consensual, 
mas a sua implementação constitui um desafio. A Direção Geral de 
Saúde publicou uma norma que tornou obrigatória a existência de 
Unidade de Dor Aguda em todos os hospitais, regulando todos os 
aspetos da sua organização e funcionamento e definindo os critérios 
de avaliação da sua efetiva implementação. A Sociedade Portuguesa 
de Anestesiologia criou um grupo de trabalho com o objetivo de 
procurar respostas para as questões levantadas pela norma e elaborar 
consensos clínicos práticos.

ABSTRACT
Acute pain has been undertreated for decades. The solution does 
not seem to depend on the development of new drugs or analgesic 
techniques but rather in the standardization of all procedures. The role 
of acute pain services to improve pain management and outcome is 
well accepted but its implementation seems challenging. The Ministry 
of Health has officially published a document that made mandatory 
the existence of an acute pain service in all hospitals, regulating every 
aspects of its organization and defining the criteria for evaluating 
its implementation. The Portuguese Society of Anaesthesiology has 

set up a working group to approach these questions and produce 
practical clinical consensus.
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subgrupo elaborou proposta do respetivo capítulo, tendo por 
base a revisão das guidelines e recomendações internacionais 
para o tratamento da dor aguda e dos artigos mais relevantes 
aí referenciados. Foram também revistos todos os diplomas 
legais nacionais relacionados com o funcionamento das 
UDAs. Todos as propostas foram discutidas, alteradas e 
aprovadas em reunião geral do grupo. As Recomendações 
estiveram em apreciação pública no site oficial da SPA e 
foram apresentadas publicamente no congresso da SPA 2018. 
Assim, as Recomendações agora publicadas, resultam das 
conclusões, por consenso.

CAPÍTULO 1: A UNIDADE DE DOR CRÓNICA
Fundamentos
1. A dor é uma experiência angustiante para qualquer 

doente1,2;
2. O tratamento eficaz da dor aguda reduz o risco de 

complicações, facilita a recuperação/reabilitação, permite 
reduzir o tempo de internamento hospitalar, aumenta a 
satisfação e melhora a qualidade de vida dos doentes1-5;

3. A dor aguda pós-operatória não controlada pode contribuir 
para o desenvolvimento de dor crónica2-7;

4. Para o adequado tratamento da dor aguda a existência 
de uma organização apropriada que utilize os 
conhecimentos existentes é tanto ou mais importante 
que o desenvolvimento de novos fármacos ou técnicas 
analgésicas3,7;

5. A criação de UDAs aumenta a consciência entre os 
profissionais de saúde de que uma abordagem adequada 
da dor é importante para melhorar o resultado final do 
doente2;

6. Uma equipa dedicada e uma estrutura organizacional 
apropriada poderão contribuir para uma estadia hospitalar 
com dor controlada2,3;

7. Devemos reconhecer a importância das UDA como 
unidades funcionais capazes de assegurar cuidados de 
alta qualidade, fazendo com que a sua existência seja 
considerada um critério de boa prática hospitalar1,3,4;

8. A Anestesiologia é a especialidade mais habilitada a liderar 
a UDA, nomeadamente pela experiência no manuseio 
de fármacos analgésicos e na execução de técnicas 
invasivas.1,3,5

Objetivos da UDA
1. Promover o tratamento eficaz e seguro da dor aguda;
2. Realizar auditorias para avaliação da efetividade das 

estratégias adotadas;
3. Implementar programas de formação e atualização dos 

profissionais de saúde;
4. Disponibilizar informação a doentes e cuidadores;
5. Promover a investigação.

Recomendações
1. Todas as instituições hospitalares devem ter uma estrutura 

organizada que desenvolva e implemente políticas e 
processos de tratamento da dor aguda, de forma segura e 
efetiva – UDA;

2. O modelo organizativo da UDA deve ser simples e 
económico2;

3. A equipa da UDA deve ser multidisciplinar e liderada por 
um anestesiologista1,3,5;

4. A equipa deve ser capaz de fornecer orientações para 
desenvolver e gerir políticas de tratamento da dor aguda, 
além de garantir a acessibilidade e equipamentos3,4;

5. A organização interna, o número e a especialização dos 
profissionais que integram a equipa da UDA devem ser 
adaptados às caraterísticas de cada hospital (dimensão, 
grau de diferenciação e especificidades dos doentes), 
garantindo apoio em dor aguda 24 horas/dia, 7 dias/
semana3,5;

6. É aconselhável nomear enfermeiros da UDA nas unidades 
que devido às suas dimensões e/ou especificidades assim 
o exijam3;

7. Devem ser nomeados enfermeiros e médicos de ligação 
(um por serviço)3;

8. Os enfermeiros de ligação desempenham um papel 
importante - coordenam, monitorizam e avaliam os 
cuidados prestados e atuam como um elo de ligação entre 
os vários membros da equipa da UDA;

9. Os enfermeiros prestadores de cuidados diretos são 
responsáveis por avaliar regularmente a intensidade da 
dor (em repouso e em movimento), fornecer a medicação 
analgésica (a horas fixas e de resgate), monitorizar a 
eficácia analgésica, os efeitos laterais e complicações7;

10. A unidade deve promover a articulação com os serviços 
clínicos, de modo a que a abordagem da dor aguda seja 
eficaz e segura, nomeadamente promovendo a formação 
de médicos e enfermeiros3,5,6;

11. A farmácia deve colaborar estreitamente com a UDA, 
devendo existir um farmacêutico de ligação;

12. A interligação com a unidade de dor crónica deve ser 
desenvolvida, quer no âmbito da abordagem do doente de 
dor crónica com dor aguda, quer no da evolução da dor 
aguda para dor crónica4;

13. Devem existir reuniões regulares, cooperação e trabalho 
em rede entre os membros da UDA e os serviços clínicos3,5;

14. Devem ser criadas condições para o desenvolvimento de 
projetos de investigação no âmbito da dor aguda.3

CAPÍTULO 2: FORMAS DE ATUAÇÃO EM 
DOR AGUDA - MEIOS, EQUIPAMENTOS E 
MONITORIZAÇÃO
Fundamentos
1.  A definição de uma estratégia analgésica adequada deve 



Recomendações
1.  Todos os doentes com dor aguda não controlada devem ser 

referenciados para a UDA;
2. Considera-se dor não controlada sempre que, de acordo 

com as escalas validadas, se verifiquem, no mínimo, 2 
registos consecutivos de dor superior a ligeira, >3 ou >30;

3. A analgesia deve ser prescrita em horário regular, 
privilegiando a administração de associações 
farmacológicas com diferentes mecanismos de ação2;

4. A abordagem terapêutica deve ser adaptada às 
características do doente, da dor, do tipo de cirurgia13,14 

e da técnica analgésica, de acordo com os recursos 
da instituição, garantido sempre a segurança clínica.4 
Independentemente da estratégia analgésica escolhida, 
esta deverá ser sempre aplicada de acordo com protocolos3;

5. Todos os esquemas terapêuticos devem contemplar 
analgesia de resgate;

6. Em cada protocolo deve estar mencionado:
a. Denominação acordada com a farmácia,
b. Identificação e caracterização dos fármacos ou mistura 

analgésica,
c. Via de administração,
d. Posologia de cada fármaco utilizado,
e. Analgesia de resgate: quando e como fazer quando a 

dor não está controlada,
f. Modo de preparação e identificação dos fármacos,
g. Caracterização, abordagem e tratamento dos efeitos 

laterais e complicações mais frequentes,
h. Instruções acessórias;

7. Para além de protocolos de analgesia, devem ser elaborados 
protocolos de abordagem de complicações e efeitos 
laterais relacionados com a técnica analgésica adotada e os 
fármacos utilizados;

8. A UDA deve ter acesso a equipamento apropriado e em 
quantidade adequada para garantir a abordagem segura e 
eficaz da dor, de acordo com as necessidades da instituição 
de saúde na qual está integrada.3 Este equipamento deverá 
incluir dispositivos de atuação terapêutica, como sistemas 
de perfusão contínua e de PCA3 e ecógrafo;

9. Vias e métodos de administração: 
a. Utilização preferencial da via oral, se disponível4; 
b. A via intramuscular não deve ser utilizada4;
c. A analgesia pré-emptiva é eficaz na redução e controlo 

da dor pós-operatória, como é o caso da analgesia via 
epidural2;

d. A PCA deve ser privilegiada, particularmente 
na administração de opioides, com dispositivos 
devidamente programados e protocolados2,4,15;

e. Na PCA não estão recomendados regimes de perfusão 
contínua de opióides,4 nem de anti-eméticos2,3 (exceto 
em doentes com uso regular de opioides);

f. No regime PCA, não há evidência que um opioide seja 
melhor do que outro2;
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ser individualizada e acompanhar-se de uma educação 
sobre o plano de tratamento da dor dirigida ao doente e/
ou cuidador.4 Deve ter em conta as preferências do doente, 
as suas necessidades e valores, os quais se sobrepõem à 
evidência clínica existente.2 Essa estratégia analgésica 
depende das comorbilidades clínicas, medicação em 
curso, história de dor crónica, abuso de substâncias, 
terapêuticas analgésicas prévias e respetivas respostas, e 
das características da dor a controlar3,4,8;

2. A elaboração e implementação de um plano terapêutico 
integrado, devem ser baseadas na combinação lógica e 
eficaz de meios farmacológicos e não farmacológicos, 
protocolos de analgesia multimodal, reabilitação precoce 
do doente consoante os meios disponíveis, a capacidade 
de intervenção das UDAs e a concordância do doente.3,4,9 

No caso da dor perioperatória esse plano terapêutico deve 
contemplar todo o perioperatório10;

3. Nos doentes com dor aguda controlada e via oral 
disponível, a administração endovenosa de opioides não se 
mostrou vantajosa4;

4. A analgesia controlada pelo doente é mais eficaz e segura 
no controlo inicial da dor, permite uma titulação mais 
rápida dos fármacos e está associada a um maior grau 
de satisfação dos doentes.3,11 Os estudos mostram que é 
possível a sua aplicação em crianças a partir dos 6 anos de 
idade2,4;

5. A patient controlled analgesia (PCA) com regime de 
perfusão contínua de opioides não melhora a qualidade 
da analgesia, não reduz os consumos de opioides e 
está associada a maior incidência de efeitos laterais 
(náuseas, vómitos, sedação, retenção urinária e depressão 
respiratória)2,4;

6. A analgesia por via epidural e perineural, com perfusão 
contínua e/ou controlada pelo doente, apresenta a 
vantagem de prolongar a analgesia2,4;

7. A analgesia por via epidural estará associada à diminuição 
da morbilidade e mortalidade pós-operatória4;

8. A qualidade da analgesia epidural com anestésicos locais 
melhora com a associação de opioides.2 A qualidade da 
analgesia perineural parece melhorar com a associação de 
dexametasona2;

9. A avaliação e registo regular da intensidade da dor, efeitos 
laterais e complicações relacionados com as técnicas são 
obrigatórios, e o seu tratamento deve ser efetuado3,12;

10. O consentimento informado escrito deve ter caracter 
obrigatório em técnicas invasivas.



g. A PCA pressupõe o ensino prévio do doente e a 
existência de capacidades cognitivas adequadas15;

h. A analgesia regional é recomendada como componente 
eficaz da analgesia multimodal na abordagem da dor 
moderada a intensa2,4;

i. A analgesia regional, independentemente da localização 
do cateter, é mais eficaz do que a analgesia com opioides 
sistémicos16;

j. A via epidural confere uma melhor analgesia 
comparativamente com a via endovenosa, incluindo a 
PCA, desde que seja utilizado anestésico local2;

k. Não há vantagem na utilização de opioides isoladamente 
por via epidural versus opioides por via endovenosa2;

l. A via epidural torácica tem benefícios versus a via 
lombar na cirurgia abdominal2,4;

m. Na analgesia epidural, o uso de morfina confere uma 
analgesia semelhante ao fentanil quando associado a 
anestésicos locais, no entanto está associado a maior 
incidência de náuseas e vómitos2;

n. No bloqueio subaracnoideu, a morfina confere 
melhor analgesia do que o fentanil ou o sufentanil nas 
cesarianas. Doses superiores a 300 mcg estão associadas 
a depressão respiratória2;

o. Recomenda-se o domínio da realização de técnicas 
regionais. O recurso à ecografia parece poupar tempo 
na execução da técnica e reduzir a dose total de fármaco 
utilizado, com redução da toxicidade,16 não garantindo, 
no entanto, a redução da incidência de complicações2;

p. Técnicas de bloqueio de neuroeixo, bloqueios 
profundos periféricos e sempre que haja colocação de 
cateter devem ser executados com cuidados gerais de 
assepsia e desinfeção cutânea (clorohexidina 0,5% ou 
iodopovidona),17 por maior risco de infeção2,16;

q. O bloqueio periférico contínuo garante melhor analgesia 
e maior satisfação do doente que dose única4,16;

r. Á exceção dos anestésicos locais e da dexametasona, 
falta evidência clínica para a utilização de outros 
fármacos em bloqueios periféricos2; 

s. A administração de analgesia intra-articular e 
infiltração da ferida operatória devem ser utilizadas, 
nomeadamente nos procedimentos cirúrgicos em que 
está demostrado o seu benefício2,4;

t. Considera-se que o doente pode ter alta da UDA sempre 
que tem dor controlada e ausência de efeitos laterais/
complicações da analgesia.

10.  Fármacos analgésicos:
Paracetamol  – Deve fazer parte dos esquemas analgésicos, 
reduz a necessidade de opioides, sendo menos eficaz que 
os AINEs.16 A dose terapêutica é próxima da dose tóxica 
e tem risco de toxicidade hepática. Sem contraindicação 
na pediatria e na gravidez,2 é mais eficaz se em associação 
farmacológica com codeína ou tramadol2;
Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINE) – A 
utilização de AINE, seletivos ou não seletivos, potencia 
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o efeito analgésico e reduz o consumo de opioides.4,18,19 

O uso de AINE seletivos (coxibes) parece ter menos 
efeitos secundários, quanto ao risco de hemorragia pós-
operatória e digestiva2,4,19;
Tramadol, Codeína – Opioides fracos, agonistas parciais 
µ. O tramadol interfere igualmente na recaptação de 
noradrenalina, serotonina e recetores NMDA. Utilizados 
na dor moderada ou intensa, sem necessidade de titulação, 
com melhor perfil de segurança e menor risco de adição 
que os opioides fortes. Estes fármacos têm efeito-teto. O 
tramadol é mais potente que a codeína2,4;
Petidina – O uso de petidina deve ser preterido em 
função de outros opioides2;
Morfina e Opioides Sintéticos (fentanil, sufentanil, 
remifentanil) – Opioides fortes, agonistas totais dos 
recetores µ, são fármacos padrão no tratamento da dor 
moderada a intensa, ou como analgesia de resgaste. A 
sua utilização implica monitorização clínica rigorosa. 
Não se recomenda a sua administração pré-emptiva. 
A administração de doses elevadas, especialmente de 
remifentanil, pode ser responsável por fenómenos de 
hiperalgesia e/ou tolerância. O fentanil parece causar 
menor disfunção cognitiva comparativamente à morfina 
no pós-operatório.20 A morfina apresenta-se como o 
opioide mais imunossupressor, agindo principalmente 
através do recetor µ, presente nas células imunitárias.20 
O fentanil não parece diferir, neste aspeto, da morfina20;
Tapentadol – Opioide forte, agonista parcial µ, interfere 
na recaptação de noradrenalina, serotonina e recetores 
NMDA. Atualmente só disponível por via oral, é mais 
potente do tramadol2;
Anestésicos Locais – Estão indicados para administração 
por via regional. A ropivacaína, a levobupivacaína e 
a bupivacaína devem ser sempre utilizados na menor 
concentração eficaz, reduzindo a toxidade cardiovascular 
e neurológica e tendo em conta a patologia associada dos 
doentes2,4;
Lidocaína Endovenosa – Estudos recentes referem que a 
sua utilização na cirurgia abdominal laparoscópica ou por 
laparotomia, diminui o íleo pós-operatório, as náuseas e 
vómitos e melhora a qualidade da analgesia2,4;
Gabapentina e Pregabalina – Podem reduzir o consumo 
de opioides no pós-operatório e estarão associados a 
menores níveis de dor.2,4,21 Apenas disponíveis para 
administração por via oral. Não há consenso nem 
evidência quanto à dose mais adequada e o melhor 
momento da administração. São ainda escassos os 
estudos em pediatria;
Cetamina – Pode reduzir o consumo de analgésicos, 
os níveis de dor no pós-operatório, a evolução para dor 
crónica2,4,22 e a incidência de náuseas e vómitos do pós-
operatório.16 Recomenda-se a sua administração em 
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situações de dor intensa, hiperalgesia e em doentes 
opioide tolerantes16,22;
Outros Fármacos – Sulfato de magnésio,2 

dexametasona,2,21 dexmedetomidina2 e clonidina16 

parecem ser úteis como adjuvantes no tratamento 
da dor aguda em casos específicos e na redução de 
náuseas e vómitos no pós-operatório.16 Faltam estudos 
que demonstrem a sua mais-valia inequivocamente 
e a presença de efeitos secundários pode inibir a sua 
utilização16;
Canabinoides – Faltam estudos que demonstrem a sua 
mais-valia inequivocamente16;

11.  Meios não farmacológicos são considerados como 
um complemento fundamental e parte integrante da 
abordagem terapêutica em dor aguda.16 Sempre sob 
supervisão médica, recomenda-se a utilização de:
TENS – Estimula a resposta endógena inibitória da 
estimulação álgica. Estudos sugerem a diminuição do 
consumo de analgésicos em 25%.2,4 Pode ser aplicada peri-
incisão cirúrgica ou nos pontos de acupuntura;
Acupuntura – Existem múltiplas técnicas: aplicação em 
pontos de acupressão, com ou sem estimulação elétrica.2 

Requer conhecimento, tempo e equipamento;
Gelo – Diminui a resposta inflamatória e promove 
analgesia local. Pode ser associado à aplicação de pressão 
e à circulação de ar para manter o frio. No entanto, 
os estudos existentes não demonstram diferença no 
consumo analgésico, nem evidenciam uma recuperação 
mais rápida do doente;
Técnicas Comportamentais – A hipnose, relaxamento, 
meditação, intervenção cognitiva e intervenção focada na 
emoção influenciam os níveis de dor e os comportamentos 
negativistas.4,20 Como técnicas não invasivas, podem ser 
utilizadas em qualquer faixa etária;

12.  Monitorização:
a. Os doentes com protocolos de analgesia deverão ser 

monitorizados e avaliados3,23,24;
b. Os doentes com técnicas de analgesia não convencional 

e/ou dor não controlada devem ter visita diária da 
UDA3;

c. A monitorização clínica é obrigatória14,23 e deve ser 
regulada pela aplicação de escalas de avaliação e 
alertas previamente validados pela UDA e divulgados/
ensinados à equipa de enfermagem, promovendo uma 
linguagem comum3,4,25;

d. A avaliação pela equipa de enfermeiros prestadores 
de cuidados diretos ao doente deve ser realizada em 
intervalos regulares e sempre que haja intervenção 
analgésica (avaliação da dor em repouso e em 
movimento), recorrendo a escalas de avaliação 
validadas3;

e. Recomenda-se que, sempre que se utilizem opioides, 
sejam monitorizados regularmente os sinais vitais, 

o grau de sedação e o estado de consciência. Doentes 
sujeitos a administração intratecal de morfina devem 
ser monitorizados por 18 a 24 horas2,4,26;

f. Não existe evidência de que um tipo de monitorização 
(clínica versus oximetria de pulso) seja superior a 
outro, pelo que, sempre que possível, ambos os meios 
devem ser utilizados. A ausência de monitorização 
por oximetria de pulso não contraindica a utilização 
de técnicas e fármacos analgésicos, mas requer maior 
frequência de vigilância clínica, o inverso já não é 
suportado pela evidência23;

g. Nas técnicas de analgesia regional, acresce a 
monitorização e vigilância do bloqueio motor e o 
levante acompanhado pelo enfermeiro. 

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE 
REGISTO E ANÁLISE DE RESULTADOS
Fundamentos
1.  Os registos clínicos têm um papel decisivo na qualidade de 

prestação de cuidados de saúde, com grande impacto na 
segurança do doente27;

2. Os registos devem ser periódicos, de execução simples e 
conter informação relevante e objetiva,28 que facilite não 
só a sua compreensão, como a sua utilização em processos 
de auditoria ou médico-legais;

3. Deve-se promover a uniformização dos registos clínicos 
mínimos obrigatórios no âmbito da UDA, de forma 
a permitir o desenvolvimento de indicadores a nível 
nacional;

4. O registo sistemático da intensidade da dor, de forma 
regular, em todos os doentes avaliados numa unidade de 
saúde é obrigatório desde 200329;

5. O registo informatizado é atualmente considerado um 
standard na qualidade de prestação de cuidados médicos, 
sendo já obrigatório nalguns registos clínicos30;

6. O registo digital, além de fidedigno, tem boa acessibilidade, 
facilita uma melhor partilha entre instituições e 
permite um fácil armazenamento de dados essenciais à 
aprendizagem e à produção científica31;

7. Na UDA, é da maior relevância a criação de um sistema de 
registo de informação seguro e eficaz. Esta Unidade deve 
providenciar o armazenamento, garantir a acessibilidade 
e ter regras de utilização e partilha dos dados com outras 
instituições;

8. A proteção de dados pessoais deve obedecer ao estabelecido 
em regulamentos ou diplomas legais em vigor.32-34

Recomendações
1.  Todos os doentes devem ter registos mínimos obrigatórios 

no âmbito da dor, integrados no processo clínico: 
intensidade da dor em repouso e em movimento, 
medicação analgésica, efeitos laterais e complicações;
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2. A intensidade da dor deve ser avaliada de acordo com 
escalas validadas e adaptadas ao doente, dando preferência, 
sempre que possível, a escalas quantitativas;

3. Os registos da UDA devem fazer parte integrante do 
processo clínico do doente;

4. A UDA deve ter uma base de dados parametrizada de 
forma a permitir o desenvolvimento de processos de 
auditoria;

5. São considerados registos obrigatórios da base de dados da 
UDA28 (Tabela 1):

6. São considerados registos recomendados da base de dados 
da UDA28 (Tabela 2):

CAPÍTULO 4: AUDITORIA DO 
TRATAMENTO DA DOR AGUDA
Fundamentos
1.  As auditorias médicas fazem parte do processo de 

avaliação contínuo que tem como objetivo alcançar o mais 
elevado nível de qualidade em cuidados de saúde35-37;

2. A qualidade é definida como o grau de melhoria nos 
cuidados de saúde, adaptado aos conhecimentos dos 
profissionais e aos equipamentos disponíveis35-37;

3. Os sistemas de qualidade pressupõem a existência de 
indicadores3,38,42;

4. Os indicadores constituem uma base mensurável dos 
cuidados, para profissionais e organizações de saúde, a 
partir da qual é possível aferir o nível de qualidade dos 
serviços prestados. Podem ser baseados na evidência 
científica, derivados de literatura académica ou 

Tabela 1. Registos obrigatórios

REGISTOS OBRIGATÓRIOS

Diagnóstico que motivou episódio de dor aguda (ICD®) 

Intensidade de dor em repouso e em movimento no mínimo de 8/8 horas 
e após cada intervenção analgésica de resgate

Protocolo analgésico instituído

Caracterização de técnicas analgésicas regionais

Efeitos laterais/complicações da terapêutica analgésica

Tabela 2. Registos recomendados

REGISTOS RECOMENDADOS

Caracterização demográfica do doente

Antecedentes pessoais (ICD®), estado físico
American Society of Anesthesiologists (ASA) 

Medicação habitual

História prévia de dor crónica

Consumo crónico de opioides

Diagnóstico cirúrgico/ médico (ICD®)

Descrição de técnica anestésica, quando aplicável

Informação e formação prestada ao doente/cuidador, quando aplicável

Satisfação do doente 

determinados por um painel de peritos, num processo de 
consenso37,39,42;

5.  Os indicadores podem estar relacionados com a estrutura, 
o processo ou o outcome dos cuidados de saúde. Podem ser 
quantitativos ou qualitativos35,37-40;

Recomendações
1.  A UDA deve promover a realização periódica de auditorias 

internas, que deverão responder às necessidades do seu 
contexto estrutural e clínico abrangendo a totalidade das 
suas atividades3;

2. As auditorias internas devem ser realizadas com uma 
periodicidade mínima de um ano;

3. Recomenda-se a avaliação da implementação da Norma 
da Direção Geral de Saúde (DGS) em vigor e das 
recomendações nacionais sobre dor aguda;

4. São considerados parâmetros auditáveis de uma UDA3,38-41:
Parâmetros Auditáveis de Estrutura
a. Acessibilidade da base de dados;
b. Execução do plano de formação;
c. Existência de equipa multidisciplinar;
d. Horas de dedicação exclusiva à UDA pelo 

anestesiologista;
e. Existência de equipamento de analgesia adequado às 

necessidades;
f. Existência de produção científica.
Parâmetros Auditáveis de Processo
a. Totalidade de doentes avaliados pela UDA;
b. Totalidade de doentes pós-cirúrgicos avaliados pela 

UDA;
c. Doentes da UDA com registo regular e sistematizado 

da intensidade da dor, em repouso e em movimento;
d. Doentes da UDA com dor moderada a intensa que 

receberam tratamento analgésico nos 15 minutos 
seguintes à avaliação;

e. Doentes da UDA com registo de dor nos 30 minutos 
após intervenção terapêutica analgésica de resgate;

f. Doentes da UDA com prescrição de protocolo 
analgésico da unidade;

g. Doentes da UDA com prescrição de analgesia por via 
intramuscular;

h. Médicos da instituição hospitalar que estiveram 
presentes numa ação de formação relativa à abordagem 
da dor nos últimos 3 anos;

i. Enfermeiros da instituição hospitalar que estiveram 
presentes numa ação de formação relativa à abordagem 
da dor nos últimos 3 anos;

j. Doentes da UDA submetidos a procedimentos 
cirúrgicos eletivos que receberam informação pré-
operatória relativa à abordagem da dor;

k. Doentes da UDA submetidos a procedimentos 
cirúrgicos de urgência que receberam informação pré-
operatória relativa à abordagem da dor;
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l. Doentes com plano analgésico da UDA após a alta 
hospitalar.

Parâmetros Auditáveis de Outcome
a. Doentes da UDA com dor não controlada;
b. Doentes da UDA com readmissão hospitalar após alta 

por dor não controlada;
c. Doentes da UDA com efeitos laterais resultantes do 

método analgésico;
d. Doentes da UDA com complicações resultantes do 

método analgésico;
e. Doentes da UDA com readmissão hospitalar após a alta 

por efeitos laterais e/ou complicações resultantes do 
método analgésico;

f. Doentes da UDA em follow-up aos 30 dias por 
complicações resultantes do método analgésico;

g. Doentes da UDA satisfeitos com o tratamento da dor.

CAPÍTULO 5: FORMAÇÃO CONTÍNUA 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 
DOENTES E CUIDADORES

FORMAÇÃO E TREINO A PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE
Fundamentos
1.  A UDA é responsável por desenvolver, implementar 

e supervisionar programas regulares de formação 
relacionados com a abordagem da dor aguda, para 
profissionais de saúde e doentes, com o apoio das 
estruturas de gestão da unidade hospitalar3,43;

2. Deficiências na formação dos profissionais de saúde, 
nomeadamente médicos e enfermeiros, são uma das 
causas para o inadequado tratamento da dor aguda2;

3. Estudos observacionais mostram que a existência de 
programas de formação e de treino para profissionais 
de saúde está associada a redução da intensidade da dor, 
menor incidência de efeitos laterais e maior satisfação do 
doente43;

4. Formação e treino eficaz para todos os profissionais 
envolvidos no tratamento da dor aguda é uma 
recomendação básica, devendo esta basear-se na melhor 
evidência disponível, de forma a melhorar a eficácia e 
segurança do tratamento43,44;

5. A mudança na prática clínica e no comportamento 
dos profissionais, no sentido da melhoria dos cuidados, 
depende da qualidade e quantidade da formação e treino.44

Recomendações
1.  A UDA deve estar envolvida na formação e treino de todos 

os profissionais e assegurar que tenham conhecimentos e 
competências no que respeita à utilização eficaz e segura 
das opções terapêuticas da instituição2,3,44;

2. Todos os profissionais envolvidos no tratamento da dor 
aguda devem estar incluídos em programa de formação e 

desenvolvimento profissional, para que atinjam um nível 
de conhecimentos adequado às suas funções43,44;

3. Os programas de formação são essenciais e devem ser 
realizados de forma regular no sentido de iniciar, manter e 
atualizar conhecimentos e competências43;

4. De modo a manter competências e a assegurar a qualidade 
dos cuidados é imprescindível que esta formação seja 
atualizada periodicamente, no mínimo em cada 3 anos;

5. Adicionalmente, a formação/treino deve realizar-se 
quando há integração de novos profissionais ou quando as 
abordagens são modificadas43;

6. Os conteúdos devem abranger noções básicas, desde a 
avaliação da dor a técnicas de analgesia não convencionais. 
A formação deve incluir: 
a. Formação geral:

i. Competências de comunicação 
ii. Relevância do apropriado tratamento da dor no bem-

estar do doente e nos resultados
iii. Competências na avaliação da dor
iv. Conhecimentos dos fármacos e técnicas analgésicas
v. Conhecimento no ajuste de regimes analgésicos 

segundo a eficácia e efeitos laterais
vi. Capacidade de deteção e abordagem precoce perante 

efeitos laterais e complicações  
vii. Manuseamento do equipamento disponível
viii. Importância da informação ao doente

b. Formação especializada e competências específicas em 
métodos mais sofisticados:
i. Analgesia controlada pelo doente
ii. Analgesia neuro-eixo
iii. Analgesia regional periférica

7. A UDA deve implementar programa de ensino adequado à 
formação específica do Internato de Formação Específica.

INFORMAÇÃO A DOENTES E CUIDADORES
Fundamentos
1.  A UDA é responsável pela elaboração e implementação 

de programas de informação ao doente e/ou cuidador, de 
modo a assegurar conhecimentos que lhes permita tomar 
decisões e dar o seu consentimento informado à estratégia 
de tratamento da dor3;

2. Os doentes que estão informados sobre a avaliação da dor, os 
riscos e efeitos laterais dos tratamentos e que reconhecem 
a importância de o comunicar eficazmente terão melhor 
qualidade no alívio da dor, independentemente da técnica 
analgésica.2,4

Recomendações
1.  Deve ser fornecido aos doentes informação verbal e/ou 

escrita, em linguagem simples, e ser assegurada a sua 
compreensão4,44;

2. Os doentes devem ser capazes de tomar decisões 
informadas;

3. A informação deve ser adequada aos doentes com 
dificuldades de comunicação - alterações visuais, auditivas, 
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cognitivas e língua materna não portuguesa;
4. Para os doentes cirúrgicos o processo educacional deve 

começar no momento da avaliação pré-operatória4;
5. O conteúdo da informação ao doente deve incluir:

a. Métodos de avaliação da dor
b. Objetivos e benefícios do tratamento 
c. Opções terapêuticas analgésicas disponíveis, sua 

eficácia e potenciais efeitos laterais e complicações.
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INTRODUÇÃO
As complicações cardiovasculares são seguramente as mais 
prevalentes e as mais temidas no período peri-operatório, 
tendo implicações não só no período pós-operatório, mas 
também no prognóstico a longo prazo com custos económicos 
acrescidos e aumento da morbi-mortalidade. Cerca de 5% dos 
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RESUMO
As complicações cardiovasculares são responsáveis por grande parte 
da morbi-mortalidade peri-operatória. A avaliação cardíaca pré-
operatória é, por isso, fundamental. Este trabalho pretende determinar 
quais os doentes propostos para cirurgia não cardíaca que beneficiam 
da realização pré-operatória de ecocardiograma transtorácico para 
estratificação de risco e eventual otimização e quais os doentes que, 
tendo em conta a sua patologia cardiovascular e o tipo de intervenção 
a que vão ser submetidos, devem ser monitorizados durante o período 
peri-operatório com ecocardiograma transesofágico.
Foi realizada uma pesquisa do PubMed de artigos datados de Janeiro 
de 1990 até Setembro de 2018 e com interesse para o tema deste 
trabalho. Os trabalhos selecionados incluem maioritariamente 
guidelines nacionais e internacionais, revisões sistemáticas e estudos 
randomizados com data de publicação posterior à das guidelines e 
que apresentam informação relevante.
Para além da história clínica, exame objetivo, scores de risco, 
avaliação laboratorial e electrocardiografia, o ecocardiograma, tanto 
em repouso como de stress, pode ser útil na estratificação do risco 
cardíaco em situações selecionadas, tendo em conta o impacto 
sobre a optimização do doente. Têm sido publicadas guidelines 
para a sua utilização em doentes propostos para cirurgia não 
cardíaca, sendo recomendado sobretudo em doentes propostos 
para cirurgia de elevado risco cardíaco ou doentes com patologia 
cardíaca significativa (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquémica, 
valvulopatias) propostos para cirurgia de risco cardíaco intermédio 
ou elevado. O recurso ao ecocardiograma transesofágico intra-
operatório em cirurgia não cardíaca não é recomendado por rotina, 
estando reservado para a cirurgia vascular major ou nos doentes com 
alterações hemodinâmicas graves e persistentes.

ABSTRACT
Cardiovascular complications are one of the main causes of 
perioperative mortality and morbidity. Preoperative cardiac 
evaluation is, therefore, paramount. The purpose of this article is to 
determine which patients scheduled for non-cardiac surgery should 
have a preoperative transthoracic echocardiographic evaluation as 
well as those who benefit from monitoring with transesophageal 
echocardiography, taking into consideration their cardiac disease and 
the type of surgery they will undergo.
We searched PubMed for articles of interest dated from January 1990 
until September 2018. We selected mostly national and international 
guidelines, systematic reviews and randomized trials.
In addition to medical history, physical examination, risk scores, 
laboratory evaluation and electrocardiography, echocardiography, 
both at rest and after stress, can be useful in the stratification of 
cardiac risk in selected situations, taking into account the impact on 
optimization of the patient.
Various guidelines have been published regarding the use of 
echocardiography in patients scheduled for non-cardiac surgery and 
they mostly recommend it in patients undergoing high cardiac risk 
surgery or patients with severe cardiac disease (heart failure, ischemic 
heart disease, heart valve disease) undergoing high or intermediate 
cardiac risk surgery. Transesophageal echocardiography during the 
intraoperative period on non-cardiac surgery is not recommended 
routinely, being mostly used during major vascular surgery and in 
patients with serious and persistent hemodynamic instability.
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doentes adultos submetidos a cirurgia não cardíaca (CNC) 
sofre um evento cardíaco major nos primeiros 30 dias de 
pós-operatório e estes eventos são responsáveis por 30% da 
mortalidade peri-operatória.1 A ocorrência de um enfarte 
agudo do miocárdio (EAM) sintomático no pós-operatório 
representa um aumento no risco de morte que pode atingir os 
40% a 70%. As complicações cardiovasculares são decorrentes 
de fatores relacionados com o doente, com o tipo de cirurgia 
e com a técnica anestésica, nomeadamente a monitorização.
É, portanto, fundamental fazer uma avaliação cuidada, no 
sentido de identificar marcadores de risco cardiovasculares 
no pré-operatório. 
O objetivo deste trabalho é determinar quais os doentes 
propostos para CNC que beneficiam da realização pré-
operatória de ecocardiograma transtorácico (ETT) e quais os 
doentes que, tendo em conta a sua patologia cardiovascular 
(CV) e o tipo de intervenção a que vão ser submetidos, 
devem ser monitorizados durante o período peri-operatório 
com ecocardiograma transesofágico (ETE). Para o efeito, 
foram revistos guidelines e artigos referentes à avaliação 
do risco CV em doentes propostos para CNC, importância 
do ecocardiograma transtorácico de repouso (ETTR), do 
ecocardiograma transtorácico de stress (ETTS) e impacto 
clínico geral do ETE em CNC.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa do PubMed de artigos datados 
de Janeiro de 1990 até Setembro de 2018 e com interesse 
para o tema deste trabalho, recorrendo às palavras-chave 
apresentadas no resumo. Adicionalmente foram também 
revistas as referências dos artigos encontrados de forma a 
identificar alguns estudos que não tivessem sido detectados 
previamente. Foram incluídas recomendações de sociedades 
nacionais e internacionais, bem como revisões bibliográficas 
e estudos randomizados. Foram excluídas publicações cuja 
informação não fosse pertinente no âmbito deste trabalho e 
estudos realizados em animais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 
PARA CIRUGIA NÃO CARDÍACA
Na maioria dos casos, a informação obtida através da 
história clínica, exame objetivo e eletrocardiograma (ECG) é 
suficiente para estimar o risco cardíaco. É importante avaliar 
a capacidade funcional (CF) do doente (através dos metabolic 
equivalents - METs) que pode ser excelente (> 10 METs), boa 
(7 a 10 METs), moderada (4 a 6 METs) ou baixa (< 4 METs). 
Uma CF baixa está associada a aumento do risco cardíaco 
peri-operatório.2

Têm sido realizados diversos estudos e criadas guidelines e 
algoritmos na tentativa de objetivar a avaliação do risco CV, 
recorrendo a exames complementares de diagnóstico que 

possam alterar a conduta clínica no peri-operatório. Mais 
recentemente Lee et al estabeleceram um “índice simples”, 
o Revised Cardiac Risk Index (RCRI), para avaliação do 
risco CV de doentes estáveis propostos para CNC, em que 
identifica 6 fatores independentes: cirurgia de elevado risco 
cardíaco; cardiopatia isquémica (angina estável/instável 
ou EAM anterior); insuficiência cardíaca (IC); acidente 
vascular cerebral (AVC) ou acidente isquémico transitório 
(AIT); doença renal crónica (DRC) com creatinina >2 
mg/dL ou clearance de creatinina <60 mL/mL/1,73 m2; 
diabetes mellitus insulino-tratada (DMIT).3 Existe ainda 
um outro score alternativo, o ACS National Surgical Quality 
Improvement Program Index (NSQIP), que entra em conta 
com múltiplas variáveis (idade, sexo, grau de autonomia, 
urgência do procedimento cirúrgico, classificação American 
Society of Anesthesiologists (ASA), diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, patologia cardíaca, pulmonar, hepática 
e renal, neoplasia disseminada, entre outros), o que torna o 
seu cálculo mais complexo. O RCRI avalia o risco de EAM, 
edema agudo do pulmão (EAP), bloqueio auriculo-ventricular 
completo e paragem cardiorrespiratória enquanto o NSQIP 
avalia apenas o risco de EAM e morte CV. 
A presença de uma ou mais condições clínicas cardíacas 
como disfunção sistólica e diastólica do ventrículo direito 
(VE), angina instável, EAM, arritmias significativas ou 
valvulopatias graves (nomeadamente estenose aórtica) implica 
per si risco cardíaco elevado.4 Efetivamente, a presença de 
síndromes coronárias instáveis, IC descompensada, arritmia 
significativa ou doença valvular grave é indicação para adiar a 
CNC eletiva.5 Todas estas patologias agudas podem beneficiar 
de estudo ecocardiográfico para diagnóstico e/ou avaliação. 
Existem outros fatores específicos, mas não independentes, 
que influenciam o risco CV peri-operatório como idade 
avançada (2,6% em doentes com mais de 80 anos vs 0,3% em 
doentes entre os 50 e 59 anos),5 hipertensão arterial (HTA), 
presença de dispositivos cardíacos implantáveis e doença 
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) - quando associada 
a diminuição do volume expiratório forçado no primeiro 
segundo, aumenta em 75% o risco de morte CV.6

É, também, cada vez mais discutida a utilização de 
biomarcadores para estratificação do risco cardíaco 
peri-operatório como as troponinas cardíacas, o péptido 
natriurético tipo B (BNP) e o N-terminal pro-péptido 
natriurético tipo B (NT-proBNP). No entanto, os estudos 
ainda não são conclusivos e, por isso, a sua utilização rotineira 
não está recomendada.6

Os fatores relacionados com a cirurgia incluem o tipo de 
cirurgia, a urgência e duração do procedimento e as perdas 
hemáticas previstas. O risco cardíaco varia significativamente 
com o tipo de cirurgia podendo ser baixo (< 1%), intermédio 
(1% -5%) ou elevado (> 5%), de acordo com a Tabela 1. 
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Em suma, relativamente à avaliação e estratificação do risco 
cardíaco pré-operatório, existem várias recomendações1,6:
Classe I
1. É recomendada a utilização de índices de risco para 

estratificação do risco peri-operatório (nível de evidência 
B).

2. É recomendado o uso do modelo NSQIP ou do RCRI para 
estratificação do risco cardíaco peri-operatório (nível de 
evidência B).

3. É recomendado que os doentes devem ter uma avaliação 
pré-operatória do risco cardíaco independentemente da 
abordagem cirúrgica, aberta ou laparoscópica (nível de 
evidência C).

Classe IIa
1. Deve ser considerada uma equipa multidisciplinar para 

avaliação pré-operatória de doentes com patologia 
cardíaca, ou alto risco para tal, propostos para CNC de 
elevado risco (nível de evidência C).

Classe IIb
1. Pode ser considerada a medição das troponinas em 

doentes de alto risco cardíaco no pré-operatório e 48 a 72 
horas após cirurgia major (nível de evidência B).

2. Pode ser considerada a medição do NT-proBNP e do BNP 
como indicador independente de prognóstico para eventos 
cardíacos no peri-operatório em doentes de alto risco 
(nível de evidência B).

3. Doentes selecionados com doença cardíaca propostos 
para cirurgia de risco baixo ou intermédio podem 
ser referenciados pelo anestesiologista para avaliação 
cardiológica e otimização médica (nível de evidência C).

Classe III
1. Não está recomendada a medição universal e rotineira de 

biomarcadores para estratificação de risco e prevenção de 
eventos cardíacos (nível de evidência C).

Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica no Peri-operatório em Cirurgia Não Cardíaca
Perioperative Transthoracic and Transesophageal Echocardiography on Non-Cardiac Surgery

Tabela 1. Risco cardíaco dos procedimentos cirúrgicosa

Baixo (< 1%) Intermédio (1% - 5%) Elevado (> 5%)

Cirurgia superficial
Intraperitoneal: esplenectomia, correção 

de hérnia do hiato, colecistectomia
Cirurgia aórtica e vascular major

Mama Carotídea sintomática
Revascularização aberta de membro, amputação ou 

tromboembolectomia

Dentária Angioplastia arterial periférica Cirurgia duodeno-pancreática

Endócrina: tiróide Correção endovascular de aneursima Resseção hepática ou cirurgia dos canais biliares

Olho Cirurgia de cabeça e pescoço Esofagectomia

Reconstrutiva
Neurológica ou ortopédica: major (anca e 

coluna)
Correção de perfuração intestinal

Carotídea assintomática Urológica ou ginecológica: major Suprarrenalectomia

Ginecológica: minor Transplante renal Cistectomia total

Ortopédica: minor (meniscectomia) Intra-torácica: não-major Pneumonectomia

Urológica: minor (resseção transuretral da próstata) Transplante pulmonar ou hepático

LEGENDA:
a Risco de EAM ou morte CV aos 30 dias de pós-operatório

Não nos podemos esquecer, no entanto, que o termo CNC 
abrange um leque muito grande de doentes, e que inclui 
doente jovens submetidos a cirurgias de baixo risco, mas 
também doentes geriátricos polimedicados e com múltiplas 
co-morbilidades propostos para cirurgias major e, por isso, 
apesar das recomendações, a avaliação de cada doente deve 
ser individualizada tendo em conta todos estes fatores.
Este trabalho pretende avaliar até que ponto poderá ser útil 
a realização do  ecocardiograma para avaliação do risco CV 
no pré-operatório bem como da sua utilização no intra-
operatório.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO 
EM REPOUSO
As indicações para realização do ETTR são cada vez menores, 
tendo em conta a racionalização dos custos a que se assiste 
atualmente, bem como a ausência de estudos mais recentes 
que demonstrem a existência de benefícios significativos 
na sua utilização. Alguns estudos revelam mesmo que a 
realização de ecocardiograma pode aumentar o tempo de 
estadia hospitalar sem benefício clínico.7,8 Ainda assim, a 
ecocardiografia transtorácica pode ter grande utilidade 
uma vez que permite avaliar tanto a estrutura como a 
função cardíaca, sendo um exame seguro, reprodutível e de 
fácil realização.9 A realização do ecocardiograma deve ser 
criteriosa, e não está indicado o seu uso rotineiro na avaliação 
pré-operatória para CNC de risco baixo ou intermédio 
(recomendação classe III, nível C), podendo ser considerada 
em doentes assintomáticos mas propostos para cirurgia de 
elevado risco (recomendação classe IIb, nível C).6 Pode, ainda, 
ser útil na avaliação da função do ventrículo esquerdo (VE) 
sistólica e diastólica em doentes com IC, avaliação valvular, 
avaliação da HTP, nas miocardiopatias ou após transplante 
cardíaco ou cardiopulmonar, fornecendo informação 
independente sobre o risco de ocorrência de complicações 
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pós-operatórias em doentes selecionados.10,11

As guidelines da National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) relativas a exames pré-operatórios 
para cirurgia eletiva recomendam que um ETTR deve ser 
considerado em duas situações: I) doentes com um sopro 
cardíaco associado a sintomatologia cardíaca (incluindo 
dispneia, pré-síncope, síncope ou pré-cordialgia), II) doentes 
com sinais ou sintomas de IC.12

Em resumo, as guidelines recomendam que6:
Classe IIb
1. O ecocardiograma transtorácico em repouso pode ser 

considerado em doentes propostos para cirurgia de 
elevado risco cardíaco (nível de evidência C).

Classe III
1. O ecocardiograma transtorácico em repouso de rotina 

não é recomendado em doentes propostos para cirurgia de 
risco cardíaco baixo ou intermédio (nível de evidência C)

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VENTRICULAR
Diversos estudos, prospetivos e retrospetivos, demonstraram 
uma relação positiva entre a diminuição da fração ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE) e morbi-mortalidade associada a 
eventos cardiovasculares peri-operatórios, particularmente 
para FEVE < 30% - 35% em repouso.2

As guidelines indicam que a avaliação da função do VE deve 
ser realizada nas seguintes circunstâncias2,6:
Classe I
1. É recomendado que doentes com insuficiência cardíaca 

diagnosticada ou suspeita, propostos para cirurgia 
não cardíaca de risco cardíaco intermédio ou elevado, 
realizem avaliação da função do ventrículo esquerdo com 
ecocardiograma transtorácico (nível de evidência A). 

Classe IIa
1. A avaliação da função do VE deve ser realizada em doentes 

com dispneia de origem desconhecida (grau de evidência 
C).

2. A avaliação da função do VE deve ser realizada em doentes 
com história ou sinais de IC com agravamento de dispneia 
ou cujo estado geral se alterou (grau de evidência C).

Classe IIb
1. A reavaliação da função do VE pode ser considerada em 

doentes clinicamente estáveis com diagnóstico prévio de 
disfunção ventricular que não tenham sido avaliados há 
menos de 1 ano (grau de evidência C).

Classe III
1. A Não está recomendada a avaliação pré-operatória 

rotineira da função do VE (grau de evidência B).

Halm et al realizaram um estudo com 336 doentes do sexo 
masculino com doença coronária e outros fatores de risco 
para doença CV e concluiu que os doentes que apresentavam 
FEVE< 40% registavam aumento do número de eventos 

cardíacos adversos no peri-operatório.13 No entanto, numa 
análise multivariada, nem a  disfunção do VE, nem as 
alterações segmentares da parede do VE foram identificados 
como variáveis independentes na previsão de eventos 
cardíacos adversos como IC, EAM e morte no pós-operatório. 
Num estudo com 570 pacientes, Rohde et al concluíram 
que qualquer grau de disfunção do VE está marginalmente 
relacionada com ocorrência pós-operatória de EAM e EAP 
cardiogénico.14 Estas conclusões estão concordantes com 
uma meta-análise realizada por Kertai et al que envolveu 8 
estudos em que a função do VE foi avaliada por cintigrafia 
de perfusão. O risco de complicações foi particularmente 
elevado em doentes com FEVE < 35%.15

Mesmo que não seja confirmada a contribuição direta do 
ecocardiograma para a estratificação de risco de complicações 
cardiovasculares no peri-operatório, a identificação da 
disfunção do VE, permite a otimização terapêutica do 
doente, bem como a delineação de um plano peri-operatório 
com recurso a técnicas de monitorização e cuidados pós-
operatórios adequados à condição clínica do doente.
Relativamente aos doentes com miocardiopatias propostos 
para CNC, frequentemente a informação pré-operatória 
é escassa. No entanto, o manuseamento peri-operatório, 
nomeadamente da fluidoterapia intra-operatória, resulta 
da compreensão da fisiopatologia da doença, o que torna 
fundamental a classificação anatomo-funcional (dilatada, 
hipertrófica, restritiva) e, por vezes, determinação da 
etiologia primária.
Embora a disfunção diastólica seja frequente entre os doentes 
propostos para CNC, a sua avaliação não está preconizada por 
rotina na avaliação pré-operatória.10 Estudos epidemiológicos 
sugerem que cerca de 40% - 50% dos doentes com IC têm 
a função sistólica do VE preservada, pelo que a disfunção 
diastólica, apesar de pouco reconhecida clinicamente, será 
responsável pelo quadro de IC e está associada a aumento 
marcado da morbilidade.16 Por outro lado, a disfunção 
diastólica é frequente como doença isolada nos idosos 
e agrava o quadro de IC nos doentes com disfunção do 
VE, podendo vir a constituir, com o envelhecimento da 
população, um problema de saúde pública.16 Nos doentes com 
história ou sinais de ICC o ecocardiograma pré-operatório 
está recomendado para determinação do grau de disfunção 
sistólica e/ou diastólica. 
No período peri-operatório, a deterioração da função 
sistólica e/ou diastólica é fator preditivo para ocorrência, 
no pós-operatório, de IC e morte nos doentes gravemente 
doentes, mas não de eventos isquémicos. No entanto, um 
estudo de Sung-Ji Park et al revelou que a disfunção diastólica 
pré-operatória não está relacionada com o risco CV peri-
operatório.10 São necessários mais estudos que avaliem a 
disfunção diastólica como preditora de risco em CNC.
A hipertrofia do VE, um preditor bem estabelecido de morbi-



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 2 - 2019114

mortalidade CV em doentes hipertensos, tem sido associada a 
elevadas taxas de eventos cardíacos peri-operatórios quando 
a hipertrofia é moderada a grave.17

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VALVULAR
A existência de valvulopatias aumenta o risco de 
complicações cardiovasculares no peri-operatório, de acordo 
com o tipo e gravidade da valvulopatia, bem como do tipo 
de cirurgia. Assim, todos os doentes com diagnóstico ou 
suspeita de valvulopatia propostos para CNC de risco 
cardíaco intermédio ou elevado, devem realizar ETTR no 
pré-operatório (recomendação classe I, nível de evidência C).
A estenose aórtica grave implica um elevado risco para 
CNC, com a possibilidade de ocorrência de 5 vezes mais 
eventos cardíacos peri-operatórios.15,18,19 Se a valvulopatia é 
sintomática a cirurgia deve ser adiada e considerada cirurgia 
prévia para substituição valvular, a não ser que o doente 
recuse cirurgia cardíaca ou não reúna condições para este 
procedimento. Neste caso, a CNC pode ser realizada, mas 
tendo em conta que o risco de mortalidade peri-operatória 
é de aproximadamente 10%. Portanto, torna-se fundamental, 
no pré-operatório, a sua identificação e classificação da 
gravidade, para que seja possível estabelecer, de forma 
mais precisa, a relação risco/benefício entre a gravidade da 
estenose aórtica e a necessidade de realização de CNC.
Outras valvulopatias merecem algumas considerações, tendo 
em conta a elevada prevalência de doença reumática.
A estenose mitral, embora cada vez mais rara, é importante 
ser reconhecida e requer atenção. Se a estenose é ligeira ou 
moderada está indicado controlo da FC no pré-operatório, 
mas por outro lado, se for grave está associada a aumento 
de risco de IC. A reparação valvular antes de CNC, pode ser 
aconselhável se o doente estiver proposto para cirurgia de 
risco elevado.
A insuficiência aórtica requer terapêutica adequada para 
controlo das resistências vasculares periféricas (RVP).
A insuficiência mitral pode resultar de prolapso da válvula 
mitral ou ser uma complicação de doença coronária por 
remodelação do VE e está associada a risco aumentado de 
fibrilhação auricular (FA) e consequentemente de fenómenos 
tromboembólicos, pelo que muitos dos doentes estão 
anticoagulados e requerem precauções especiais no peri-
operatório. Por outro lado, a redução das RVP pode ser 
benéfica.
Uma vez que não é possível a realização de um ecocardiograma 
formal por um Cardiologista a todos os doentes com sopros, 
tendo em conta os custos acrescidos e a escassez de meios 
humanos, é essencial que na avaliação pré-operatória sejam 
identificados os sopros clinicamente significativos, que 
possam requerer quantificação da sua gravidade através de 
ecocardiograma de repouso.
Porém, em caso de incerteza em relação à gravidade da 

valvulopatia (dificuldades na realização do exame objetivo 
ou reduzida CF do doente), ou se há suspeita clínica de 
valvulopatia, especialmente se não há diagnóstico prévio 
ou existe descompensação evidente, pode ser aconselhável a 
realização do ecocardiograma.4

Em resumo, segundo as recomendações:
Classe I
1. A realização de ecocardiografia está recomendada em 

doentes com suspeita clínica de estenose ou regurgitação 
valvular moderada a grave se não tiver sido realizada 
ecocardiografia no último ano ou se tiver ocorrido uma 
alteração significativa no estado geral ou exame objetivo 
desde a última avaliação (nível de evidência C).2

2. Avaliação clínica e ecocardiográfica está recomendada 
em todos os doentes com doença valvular conhecida ou 
suspeita que estão propostos para CNC eletiva de risco 
cardíaco intermédio ou elevado (nível de evidência C).6

AVALIAÇÃO DE HIPERTENSÃO PULMONAR
Embora os peritos acreditem que a HTP aumenta o risco CV 
na CNC (IC direita, isquémia do miocárdio e hipoxemia pós-
operatória) e consequentemente a morbi-mortalidade, ainda 
são necessários mais estudos que o comprovem. A função 
ventricular direita tem merecido cada vez mais atenção, 
influenciando o prognóstico e estando associada a eventos 
cardíacos peri-operatórios.20

Assim todas as circunstâncias que reconhecidamente 
possam estar associadas a HTP beneficiam da realização de 
ecocardiograma para quantificação da sua gravidade, bem 
como da repercussão sobre as câmaras direitas do coração. A 
HTP pode ser idiopática ou devida a cirrose hepática em fase 
avançada, cardiopatias congénitas, doenças do colagénio, 
DPOC ou tromboembolismo. Por outro lado, os doentes 
com cardiopatias ou DPOC e HTP também apresentam 
frequentemente disfunção do VE e maior intolerância ao 
exercício físico. Estes doentes são particularmente sensíveis 
à hipoxia peri-operatória.4,21

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO DE 
STRESS
O ETTS insere-se no grupo de exames complementares cujo 
objetivo é avaliar a CF, identificar a presença de isquémia 
do miocárdio ou arritmias cardíacas importantes e estimar 
o risco cardíaco peri-operatório, bem como o prognóstico 
a longo prazo, a par de outros testes de stress não invasivos 
(TSNI), como a prova de esforço. O reconhecimento de uma 
CF reduzida em doentes com doença coronária crónica ou 
após um evento cardíaco agudo constitui um forte indicador 
de risco cardíaco aumentado de morbi-mortalidade peri-
operatória. No entanto, a redução da CF pode dever-se a 
vários fatores como baixa reserva cardíaca, idade avançada, 
disfunção transitória do miocárdio associada a isquémia 
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e baixa reserva pulmonar, sendo, portanto, fundamental 
determinar se a origem da limitação é de etiologia cardíaca 
ou não.22

As guidelines concordam que4,6:
Classe I
1. Os TSNI estão recomendados em doentes com mais de 

dois fatores de risco cardíaco e CF reduzida (METs < 4) 
propostos para cirurgia de alto risco cardíaco (nível de 
evidência C).

Classe IIa
1. Os TSNI estão recomendados nos doentes com doença 

arterial periférica com mais de 2 factores de risco cardíaco 
para despiste de doença cardíaca isquémica (nível de 
evidência C).

Classe IIb
1. Os TSNI estão recomendados em doentes com pelo 

menos um ou dois fatores de risco cardíaco e reduzida CF 
(METs<4) propostos para cirurgia de risco intermédio ou 
alto (nível de evidência C).

Classe III
1. Os TSNI não estão recomendados em doentes propostos 

para cirurgias de baixo risco (nível de evidência C).

O ETTS não deve ser utilizado como exame de primeira linha 
para diagnóstico e avaliação de prognóstico nos doentes com 
suspeita ou doença coronária conhecida, mas sim quando 
o doente está impossibilitado de realizar uma prova de 
esforço pela presença de doença vascular periférica, doença 
ortopédica ou neurológica, perante alterações relevantes no 
ECG em repouso como bloqueio completo do ramo esquerdo 
(uma vez que o exercício induz defeitos de perfusão septal 
que não podem ser atribuídos a doença coronária, reduzindo 
a especificidade) ou quando a prova de esforço se revelou 
não-diagnóstica, ambígua ou foi inconclusiva.23

A utilização pré-operatória do ETTSD, está relacionada 
com a decisão quanto à necessidade ou não de realização de 
angiografia coronária ou coronariografia de revascularização 
antes da cirurgia eletiva e pode ter um papel importante no 
prognóstico de eventos cardíacos e outcome dos doentes 
com DPOC avançada quando proposto para lobectomia ou 
pneumectomia.24,25

Trata-se de um teste seguro e com boa tolerância por parte 
dos doentes. O valor preditivo de um teste positivo pode 
variar entre 25% e 55% mas de um teste negativo é de 93% 
- 100%, portanto valores bastante elevados para exclusão da 
possibilidade de ocorrência de eventos cardíacos.6,26

Por vezes, o doente não apresenta uma janela favorável à 
realização do ecocardiograma. Nestes casos, a cintigrafia de 
perfusão pode ser uma opção, mas nem sempre a imagem 
obtida é adequada devido à atenuação da imagem pelos tecidos 
moles. A ressonância magnética de stress com dobutamina 
pode constituir uma alternativa.4

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO 
EM CNC
O ETE é utilizado desde 1980 em cirurgia cardíaca e desde 
1983 na neurocirurgia para deteção de embolia gasosa, 
no entanto existem poucos estudos baseados na evidência 
que demonstrem a sua utilidade em CNC. As primeiras 
guidelines para utilização de ETE no peri-operatório foram 
publicadas em 1996 e actualizadas em 2010, pela American 
Society of Anesthesiologists e pela Society of Cardiovascular 
Anesthesiologists,27 tendo sido publicado posteriormente em 
2013 um consenso da American Society of Echocardiography 
e Society of Cardiovascular Anesthesiologists.28 O ETE 
permite no intra-operatório fazer uma avaliação funcional e 
hemodinâmica (HD) através da função sistólica e diastólica 
do VE; volume telediastólico do VE (estima a pré-carga); 
cálculo do débito cardíaco; função valvular; deteção precoce 
de alterações da contractilidade segmentar do VE; resposta 
à fluidoterapia; deteção de massas, vegetações e trombos 
intracavitários; avaliação do pericárdio e morfologia da veia 
cava inferior e aorta.28-31 Pode ser ainda utilizado como guia 
para terapêutica vasopressora.
Para além disso, o ETE apresenta algumas vantagens 
relativamente a outros meios de monitorização como o 
catéter na artéria pulmonar. Está facilmente disponível, 
é relativamente seguro e pouco invasivo e fornece uma 
informação mais compreensível da estrutura e função do 
miocárdio. Ainda assim, deve ser utilizado por profissionais 
experientes uma vez que está associado a uma morbilidade 
que pode atingir 2 a 5 em cada 1000 doentes.28 As 
complicações e limitações que lhe são atribuídas relacionam-
se com a experiência do operador e com a presença de doença 
oral, esofágica e gástrica grave, podendo ter efeito traumático 
directo ou indirecto sobre a ventilação e a hemodinâmica.32,33 
São contraindicações absolutas a perfuração gástrica 
e a instabilidade da coluna cervical. Todas as outras 
contraindicações são relativas, devendo ser avaliado o 
risco-benefício em cada caso.34 É fundamental a existência 
de treino específico para evitar interpretações erróneas e é 
provável que a ausência de literatura que suporte o impacto 
terapêutico do ETE como meio de monitorização durante a 
CNC major, esteja relacionada com o fato de serem poucos 
os anestesiologistas com experiência no seu manuseamento 
e interpretação.
Na deteção de isquémia do miocárdio, a correlação entre 
alterações eletrocardiográficas e alterações segmentares 
da parede do VE intra-operatórias no ETE é escassa35 e 
ambas podem surgir na ausência de isquémia. As alterações 
segmentares podem ser difíceis de interpretar na presença 
de bloqueio do ramo esquerdo, pacemaker ventricular, FA 
ou sobrecarga do ventrículo direito (VD).6 Novos episódios 
ou alterações segmentares de relevo surgem em menos de 
20% nos doentes de risco propostos para CNC e são mais 
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frequentes nos doentes submetidos a cirurgia vascular da 
aorta. Poucos estudos demonstram o valor das alterações 
segmentares identificadas através do ETE na previsão da 
morbilidade associada a CNC.
Existe evidência insuficiente, tendo em conta o custo-
benefício, para a utilização do ETE em CNC, como guia 
diagnóstico ou terapêutico, ou seja para monitorização HD 
nos doentes de risco, no sentido de estratificar o risco e 
melhorar o outcome, a não ser que se trate de uma situação 
aguda, irreversível em que as alterações hemodinâmicas 
persistem e podem pôr em perigo a vida do doente ou 
quando a cirurgia programada é major e a patologia CV do 
doente pode resultar em compromisso HD, pulmonar ou 
neurológico grave.27,28,36 No entanto, a utilização do ETE, 
nestas circunstâncias, apenas será viável numa unidade 
hospitalar com anestesiologistas experientes no manuseio e 
interpretação do ETE, ou com um serviço de cardiologia com 
profissionais disponíveis para estar no bloco operatório. 
Por outro lado, o ETE, para além de permitir fazer uma 
avaliação HD, dá-nos informação sobre a função cardíaca 
e a dinâmica valvular. Está preconizada a utilização de 
ETE se existir disfunção valvular grave pré-operatória. 
A insuficiência mitral geralmente sofre agravamento 
com a anestesia geral e assiste-se ao aumento da FEVE que 
sobrestima a função do VE, sendo por isso necessário 
avaliação de parâmetros mais complexos ou técnicas mais 
avançadas como o Doppler tecidular. Na estenose aórtica 
grave é fundamental manter uma pré-carga adequada 
durante toda a intervenção que pode ser estimada através 
do volume tele-diastólico do VE. A manutenção de uma FC 
adequada é fundamental na estenose mitral e na regurgitação 
aórtica, bem como aumento e redução do tempo de diástole, 
respetivamente. Estes parâmetros podem ser facilmente 
monitorizados através do ETE.
A mais recente indicação para utilização intra-operatória de 
ETE diz respeito à hipoxemia inexplicada que pode ser devida 
a disfunção cardiopulmonar (HTP ou disfunção do VE com 
EAP), existência de shunts com entrada de sangue pouco 
oxigenado na circulação arterial ( foramen oval patente, 
outros defeitos do septo auricular ou defeitos do septo 
ventricular quando coexiste HTP) e alterações estruturais 
do mediastino e tórax (tamponamento cardíaco, derrame 
pericárdico e pleural).34

As guidelines recomendam o uso de ETE no intra-operatório 
nas seguintes situações2,6,32:
Classe I
1. O uso de ETE está recomendado quando ocorrem 

alterações hemodinâmicas agudas graves e persistentes no 
período peri-operatório (nível de evidência C).

Segundo as guidelines americanas, esta é uma recomendação 
classe IIa.2

Classe IIa
1. O uso de ETE deve ser considerado em doentes com 

alterações do segmento ST no ECG durante o período 
intra ou peri-operatório (nível de evidência C).

Classe IIb
1. O uso de ETE pode ser considerado em doentes com 

elevado risco de desenvolver isquémia miocárdica 
submetidos a CNC de alto risco (nível de evidência C).

2. O uso de ETE pode ser considerado em doentes com 
elevado risco de desenvolver alterações hemodinâmicas 
durante e após CNC de alto risco (nível de evidência C).

3. O uso de ETE pode ser considerado em doentes com 
lesões valvulares graves submetidos a CNC de alto risco 
acompanhada de stress hemodinâmico significativo (nível 
de evidência C).

Classe III
1. O uso rotineiro de ETE durante CNC para monitorização 

de alterações cardíacas ou isquémia miocárdica não 
é recomendado em doentes sem fatores de risco e 
procedimento sem risco de alterações hemodinâmicas, 
ventilatórias ou neurológicas significativas (nível de 
evidência C). 

Tendo em conta os aspetos referenciados, e apesar de serem 
poucos os estudos baseados na evidência que demonstram 
a utilidade do ETE na CNC, a verdade é que a sua utilização 
intra-operatória é cada vez mais frequente e está recomendada 
sempre que se prevê compromisso hemodinâmico, pulmonar 
ou neurológico grave. É útil na Neurocirurgia para detetar 
embolia gasosa e quando existe um foramen oval patente; 
no transplante hepático para avaliação da função do VE, 
dimensão das câmaras cardíacas e deteção de derrame 
pericárdico que possa condicionar compressão das câmaras 
cardíacas; no transplante pulmonar para avaliação da função 
do VD e trombos intracavitário37; na cirurgia vascular para 
monitorização e avaliação da função do VE quando os doentes 
têm elevado risco CV e doença coronária.  Alguns estudos 
suportam a utilização de ETE em cirurgia ortopédica quando 
o risco de embolia gorda é elevado e concomitantemente os 
doentes revelam grande fragilidade e elevado risco CV.38

Há estudos que revelam que o ETE, quando utilizado nos 
doentes críticos em contexto de Unidade de Cuidados 
Intensivos fornece informação diagnóstica adicional em 
75% dos casos e pode mesmo conduzir a alterações da 
conduta terapêutica em 50% dos casos. Está indicado para 
monitorização HD, avaliação de doenças do pericárdio, 
diagnóstico de embolia e endocardite, bem como para 
diagnóstico diferencial de hipoxemia.39

Existem já guidelines a detalhar uma sequência básica 
de avaliação ecocardiográfica transesofágica intra-
operatória.28,32,40
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ECOCARDIOGRAMA POINT-OF-CARE
O uso da ultrassonografia point-of-care (POC), também 
chamada de “à cabeceira do doente”, no peri-operatório 
pelo Anestesiologista incidiu inicialmente na realização de 
técnicas locorregionais e colocação de acessos vasculares 
mas, hoje em dia, estende-se à avaliação de todo o doente, 
a nível cardíaco, torácico e abdominal, sendo considerado 
o estetoscópio do século XXI.41 O ecocardiograma POC, 
tem ganho cada vez mais importância na prática clínica 
do anestesiologista. Têm sido descritos diversos protocolos 
para a realização de ecocardiograma POC, cuja descrição 
foge ao âmbito deste trabalho, mas todos eles visam de 
uma forma simples e rápida responder a questões clínicas 
de “sim ou não”, que podem envolver a deteção de presença 
de falência ventricular, alterações da cinética segmentar, 
derrame pericárdico, patologia valvular grosseira ou 
avaliação dinâmica da veia cava inferior,42 como indicador 
de volémia. A monitorização da colapsabilidade da veia 
cava inferior permite perceber o grau de preenchimento 
vascular do doente e a sua eventual resposta à fluidoterapia 
(a par de outros parâmetros como a área telediastólica do 
ventrículo esquerdo). Assim, o ecocardiograma POC é útil 
na avaliação e tratamento da instabilidade hemodinâmica, 
permitindo diagnosticar rapidamente a sua causa e realizar 
uma terapêutica dirigida. A Sociedade Americana de 
Ecocardiografia publicou em 2013 recomendações para o uso 
do ecocardiograma POC onde se evidencia a sua utilidade 
em situações urgentes/emergentes, permitindo, em tempo 
real, diagnosticar a causa das alterações hemodinâmicas e 
conduzir o tratamento de forma mais direcionada.43 Alerta 
contudo para a necessidade de uma posterior avaliação 
ecocardiográfica formal para melhor esclarecimento das 
alterações encontradas bem como deteção de outras que não 
foram observadas anteriormente.

CONCLUSÃO
A avaliação CV pré-operatória cuidada dos doentes propostos 
para CNC é fundamental no sentido de identificar os doentes 
de alto risco. Só assim é possível fazer uma otimização clínica 
e proporcionar um período peri-operatório mais seguro e 
com menor incidência de complicações cardiovasculares. O 
ETT em repouso pode ser útil na avaliação do risco CV e 
na otimização terapêutica pré e pós-operatórias em situações 
bem selecionadas, tendo sempre em conta a urgência da 
cirurgia, o risco-benefício para o doente e o impacto sobre 
o manuseamento peri-operatório. Por outro lado, o ETE 
também não é recomendado por rotina, mas poderá constituir 
uma mais-valia no intra-operatório e permitir proporcionar 
melhores cuidados aos doentes, sobretudo na cirurgia 
vascular major ou quando as alterações hemodinâmicas são 
agudas e persistentes e podem comprometer a vida do doente.
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INTRODUÇÃO
O termo “moral distress” (MD) foi cunhado e primeiro usado 
por Andrew Jameton1 em 1984, enfermeiro e filósofo, e ficou 
definido como uma experiência negativa “Quando alguém 
sabe o que deve fazer, mas constrangimentos institucionais 
o impedem de concretizar a acção”. O aspecto principal do 
MD que o distingue de outros constructos como emotional 
distress, burnout ou post-traumatic stress, é a percepção 
da violação e ruptura da sua integridade e obrigações 
profissionais assim como o sentimento concomitante de ser 
impedido de tomar a atitude eticamente apropriada.

O CONCEITO
Originalmente estudado em enfermeiros, só recentemente 
recebeu atenção entre outros profissionais de saúde como 
médicos,2 farmacologistas,3 estudantes de Medicina4 e 
psicólogos.5

Numa revisão publicada em 2017, Lamiani et al6 na análise 
bibliométrica das 239 publicações selecionadas que abordavam 
o MD constataram que a primeira publicação surge em 1987 
e 52% das publicações (n=125) surgem entre 2011 e 2013. Esta 
é a primeira revisão sistemática de estudos empíricos sobre 
MD e outros constructos em profissionais de saúde. Outro 
aspecto interessante é que cerca de 70% das publicações eram 
provenientes dos EUA (n=117). A maioria reportava-se a 
cuidados intensivos, anestesiologia e emergência (n=65; 35%), 
o grupo profissional mais estudado foi o da enfermagem 
(n=141; 69%) e apenas 8 estudos contemplaram médicos (4%). 
Das 239 publicações obtidas para análise bibliométrica foram 
excluídas, por falta de requisitos, 221 e ainda uma por critérios 
de qualidade. Nas 17 publicações que restaram para a análise 
sistemática ficou apenas uma referente a médicos.7 Nas 
conclusões, verificaram os autores, que entre as enfermeiras o 
MD estava associado a um ambiente eticamente pobre, à falta 
de colaboração médico-enfermeira, a sintomas de burnout, 
à intenção de se despedir e à falta de satisfação laboral. A 
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RESUMO
O autor procura discutir a utilização e o significado do termo moral 
distress tendo em atenção as circunstâncias em que é usado e a sua 
importância no processo de deliberação ética na prática clínica. De 
acordo com a literatura e com os conceitos da bioética conclui que, 
do seu ponto de vista, não existe lugar ao moral distress enquanto 
emoção ou fenómeno que surge após a deliberação e a decisão 
clínica sendo, no entanto aceitável que surja como parte inevitável 
durante a discussão do dilema ético. Assim sendo, e na sua opinião, 
não é o moral distress que pode ser responsabilizado pela fadiga da 
compaixão ou pelo moral residue.

ABSTRACT
The author seeks to discuss the use and the meaning of the term 
moral distress considering the circumstances in which it is applied and 
its importance in the process of ethical deliberation in clinical practice. 
According to the literature and within the concepts of bioethics, the 
author concludes that, from his point of view, there is no place for 
moral distress as an emotion or phenomenon that arises after the 
deliberation and the clinical decision, however it is acceptable that 
moral distress appears as an inevitable and normal emotion during 
the discussion of the ethical dilemma. Thus, in his opinion, it is not 
the moral distress that can be blamed for the compassion fatigue or 
moral residue.



falta de recursos e o baixo nível de autonomia profissional 
foram identificados como predictores de MD. Os autores 
concluem que o grande número de publicações sobre MD 
em enfermeiros e a prevalência nesta classe profissional pode 
dever-se em grande parte à sua proximidade com o doente 
e às frequentes decisões de fim de vida nessa população. 
Curiosamente a carga de trabalho não parece ter correlação 
nem ser preditor de MD em enfermeiros e médicos.
Segundo alguns autores, a exposição prolongada a eventos 
que causem MD resulta no moral residue que se instala no 
self de cada um e tem efeitos destruidores, no próprio e na sua 
carreira profissional, sobretudo quando se torna recorrente e 
atinge a integridade moral, ou seja, o sentido de plenitude e 
auto-estima que se afirma nos valores morais e é congruente 
com a percepção e as acções do próprio.
Associado ao surgimento do MD encontramos 
frequentemente decisões sobre:
•  Manutenção de suporte vital em doentes sem viabilidade
• Iniciar suporte avançado de vida (SAV) quando apenas se 

espera prolongar o processo de morte
• Uso inadequado de recursos
• Equipa profissional desadequada ou não treinada
• Falhas de comunicação com a família sobretudo acerca de 

decisões de fim de vida
• Acatar os desejos e vontades da família com receio de 

litigância jurídica
• Dor e desconforto frequentes nos doentes
• Criar falsas expectativas e esperança nos familiares

Uma das consequências mais temidas é a fadiga da 
compaixão.  A palavra compaixão resulta da junção de com, 
do latim cum, partilhar + paixão do latim passus, particípio 
passado do verbo patior (sofrer), a mesma raiz do substantivo 
paciente, o que sofre. Portanto, médico compassivo é aquele 
que compreende e integra o sofrimento do seu doente. Fadiga 
da compaixão, também conhecida como stress traumático 
secundário, é uma condição caracterizada por uma perda 
gradual da compaixão ao longo do tempo. Este problema é 
mais frequente nos profissionais que trabalham com vítimas 
de acidentes, trauma ou doença prolongada, especialmente 
em instituições de saúde. 
Para os antigos filósofos gregos e romanos a compaixão não 
era um sentimento de confiança, não era admirável e não era 
desejável. Era apenas um efeito, e ocorria mais nos fracos. 
Era considerada um vício, mais parecido com “ter pena” 
por oposição à misericórdia. Misericórdia nasce da empatia 
activa que se deve aos dignos enquanto a compaixão estaria 
reservada implicitamente aos miseráveis, sem mérito.
Na realidade a compaixão é um dos maiores atributos do 
médico. É a garantia que compreende e sente, de alguma 
forma, o doente que tem diante de si. A vontade de ser útil 
e ajudar não significa que haja compaixão, mas a compaixão 

garante os deveres centrais do médico como sejam a 
responsabilidade de colocar os interesses do doente em 
primeiro lugar incluindo o não fazer mal, prestar cuidados 
apropriados e proporcionais e manter a confidencialidade. 
É qualitativamente diferente de filantropia. Enquanto na 
filantropia existe uma certa “assepsia relacional”, o médico 
compassivo compreende o efeito da doença e do sofrimento 
e “está” com o doente, muda a sua vida por ele. A compaixão 
aproxima os doentes e os seus cuidadores sendo que esta 
relação é a prova de que a compaixão é uma emoção social 
e por isso ensina-se e aprende-se. Resta saber se se consegue 
cultivar, pois torna-se vinculativa e central na vida do médico 
assumindo um papel transformador profundo.

O SER HUMANO E A AGÊNCIA HUMANA
Se a cabeça duma pessoa se moveu, poderá ter sido a pessoa 
ou não a mexer a cabeça, e se ela mexeu a cabeça pode ter sido 
activamente ou como consequência passiva de fazer outra 
coisa, e se essa pessoa mexeu a cabeça activamente poderá tê-
lo feito intencionalmente ou não, e se o fez intencionalmente 
pode tê-lo feito como um fim em si mesmo ou como meio 
de atingir outro fim. Esta série de contrastes mostra como a 
acção é um processo muito elaborado e complexo.
O ser humano realiza-se através da acção que resulta do 
exercício de agência ou capacidade de agir e, através da acção, 
mudar o ambiente que o rodeia. O processo de acção na Ética, 
pode ser definido como algo que um agente, ser humano, 
faz de forma intencional e voluntária. Os elementos que a 
constituem são:
• A Razão, induz o agente a agir de acordo com o conceito de 

obrigação moral
• A Vontade, atitude ou disposição para querer algo
• A Intenção, propósito de fazer algo
• A Deliberação, ponderação sobre os motivos, objectivos e 

factores da acção
• O Consentimento, quando a vontade concede anuência ao 

meio para atingir o fim
• A Decisão, manifestação da escolha ou opção
• A Execução, concretização da decisão ou realização da 

opção
• A Ordenação, sequência e encadeamento de passos 

destinados a completar a execução
• O Fim, a Razão pela qual a acção foi feita e levou o agente 

a agir

No caso do ser humano os traços específicos da acção 
incluem:
•  Consciência da acção
• Intenção de realizar a acção
• Voluntariedade para a acção
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A Acção é a expressão visível, concreta, da Liberdade 
do ser humano, a forma através da qual ele demonstra a 
sua Dignidade. Para a corrente Determinista, os factores 
condicionantes da acção humana como sejam fisiológicos, 
ambientais, históricos ou culturais, suportam a ilusão 
da Liberdade, pelo facto que as acções ocorrem por um 
encadeamento de acontecimentos e não por vontade ou 
intenção humanas. Portanto, para os Deterministas, o que 
acontece, acontece porque só podia acontecer. O MD não 
faz sentido para esta corrente, pelo menos na forma como 
Andrew Jameton o apresenta.
A acção frustrada ou inacabada, consequência do processo 
incompleto do agir e fruto do impedimento para concretizar 
a deliberação ética, na prática médica, conduz à sensação de 
perda de agência que, argumentativamente, é profissional, 
mas resulta sempre num distúrbio pessoal. Na verdade, 
embora com o MD se possa falar de violação da integridade 
profissional a verdade é que a pessoa é um conjunto de 
valores que resulta, se quisermos, de um constructo moral, 
no sentido em que este permite relacionar conceitos de moral 
com a realidade. Assim, as hipóteses, as leis, as teorias e os 
modelos explicativos são todos constructos mentais.
Com Kant a pessoa tornou-se uma categoria moral, não 
é possível discriminar entre lesão de valores morais 
profissionais e lesão de valores morais pessoais. A divisão 
será sempre artificial. A sensação de perda de agência é 
transversal se o imperativo ético não resultar numa acção, 
o resultado visível do agir. Esta dificuldade é agravada, e 
muito, pelo facto da profissão, médico ou enfermeiro, estar 
relacionada com a saúde, não em abstracto, mas daquela 
pessoa, vulnerável, que se apresenta à nossa frente, sujeito 
de direitos, mas também objecto de dever que existe como 
fim em si mesma. O princípio do respeito absoluto da 
pessoa exprime-se muito bem com Kant quando na sua obra 
“Fundamentação da metafísica dos costumes”, diz: “Age de tal 
forma com a humanidade para que a trates, tanto na tua 
pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como fim, 
nunca simplesmente como um meio”.
Este reconhecimento universal do mesmo valor, valor 
máximo e absoluto, e da mesma dignidade para todos os seres 
humanos, coloca muito alto a fasquia da deliberação ética e 
faz avultar qualquer pequena divergência como podendo 
estar a pôr em causa o melhor interesse da pessoa.

DILEMAS ÉTICOS E PROCESSO DE 
DELIBERAÇÃO
Um dilema ético é representado pelo conflito entre dois 
valores morais em que a escolha da acção baseada num deles 
impede a escolha da acção baseada no outro. Há correntes 
que negam a existência de verdadeiros dilemas morais. No 
entanto, quer entre os apoiantes quer entre os oponentes 
reconhecem-se diferentes tipos de dilemas, sejam verdeiros 

dilemas ou não.
Uma das distinções é entre conflitos epistémicos e conflitos 
ontológicos. O primeiro envolve um conflito entre dois ou 
mais requisitos morais e o agente não sabe qual dos requisitos 
morais tem precedência sobre o outro na situação em causa. 
Por isso tem um dilema. No segundo caso o conflito envolve 
também dois ou mais requisitos, mas nenhum dos requisitos 
se sobrepõem ao confrontante. Têm o mesmo peso moral. Os 
dilemas genuínos, se concordarmos que existem, são todos 
ontológicos.
Outra distinção possível é entre dilemas auto-impostos e 
dilemas impostos ao agente pela sociedade.  Os primeiros 
surgem por livre vontade do agente, por exemplo, assumir 
dois compromissos que ocorrem em locais diferentes à 
mesma hora. Exemplo do segundo é a Sophie’s choice,8 ter que 
escolher entre 2 filhos inocentes qual deve ser morto. Se não 
escolher nenhum, os dois serão mortos. Ou o estudante de 
Sartre que tem de escolher entre ser o conforto da mãe ou ir 
lutar contra o Fascismo e correr o risco de morrer deixando a 
mãe sem o seu único amparo.9

Existe ainda uma distinção entre dilemas de obrigação e 
dilemas de proibição. O caso do estudante de Sartre é um 
dilema de obrigação, ir à guerra ou cuidar da mãe, o caso de 
Sophie’s choice é um dilema de proibição: não matar!
Os dilemas podem envolver apenas um agente ou então, 
envolver vários. Neste último caso chama-se “conflitos 
morais interpessoais” e são tanto mais preocupantes quanto 
mais próximas são as teorias morais dos agentes envolvidos.
Um dilema moral, para ser genuíno, tem de ter valores morais 
em que nenhum princípio se sobrepõe ao outro.

DISCUSSÃO
Na realidade importa desde logo distinguir entre dilema 
ético, ou conflito moral, mais exactamente, e MD. 
De acordo com Fourie,10 esta distinção é artificial 
sendo que MD deve ser entendido como uma resposta 
psicológica a situações eticamente difíceis quando existem 
constrangimentos ou conflitos morais. Segundo Fourie, o 
MD seria parte da deliberação ética. Ora, não é isso que se 
verifica no conceito originalmente apresentado por Andrew 
Jameton. Segundo este autor a decisão já foi tomada, mas a 
execução é difícil ou apresenta sérios constrangimentos. 
Não é no processo de deliberação, mas na decisão ou na 
concretização da acção. Por exemplo, impedimento por 
superior hierárquico de suspender suporte vital numa 
situação terminal. Por exemplo, não iniciar um tratamento 
muito dispendioso numa situação de aparente benefício 
para o doente, mas numa instituição em que os travões 
burocráticos servem a redução do consumo.
Alguns autores usam o conceito de moral residue para 
demonstrar o MD.11 Na verdade, o moral residue é 
consequência da emoção moral que deriva da deliberação e 



do processo do agir. Contempla o arrependimento, o remorso 
e a culpa e apresenta, pelo menos dois componentes: um 
experiencial, nomeadamente, o sentimento negativo que 
assalta o agente pela decisão ou pela acção tomadas; e um 
cognitivo, nomeadamente, a convicção de que o agente faz 
algo de errado e assumiu a responsabilidade por essa acção. 
Embora se possa fazer a distinção entre arrependimento e 
remorso a verdade é que isso não é relevante neste contexto. O 
moral residue é propriedade de quem participa na deliberação 
e se dispõe a aceitar a decisão. Quem não entende ou não 
participa de forma reflexiva no processo de deliberação não 
pode experimentar o moral residue. Poderá experimentar o 
emotional stress, mas não o moral distress.
MD também não pode ser confundido com uma ética de 
mínimos, onde os compromissos passam a surgir como uma 
necessidade e a deliberação torna-se objecto de processo 
negocial. Ética de mínimos não é MD. Ética de mínimos ou 
teoria do mínimo ético é uma teoria instituída pelo filósofo 
britânico Jeremy Bentham e desenvolvida pelo filósofo 
alemão Georg Jellinek, que foi quem criou a expressão. A 
teoria afirma que o Direito seria um conjunto mínimo de 
regras morais obrigatórias para a sobrevivência da moral 
e, consequentemente, da sociedade. O Direito, enquanto 
processo normativo socialmente instituído, apenas actua 
como instrumento para o cumprimento destes preceitos 
morais básicos. Nesta teoria, parte-se fundamentalmente de 
que nem todos os indivíduos estão dispostos a aceitar todos 
os preceitos morais básicos à estabilidade social. Portanto, o 
Direito seria como uma ferramenta que teria como função 
garantir o cumprimento deste mínimo ético necessário, por 
parte dos indivíduos, para a sobrevivência da sociedade. 
Assim, usar a interpretação do Direito, ou praticar a chamada 
“medicina defensiva”, para tomar decisões sobre a estratégia 
a adoptar num caso clínico ou na orientação dum programa 
institucional dedicado à saúde, é quase garantia de insucesso 
na abordagem ética. O consentimento informado, prestando-
se a ser apresentado de forma complexa, incompreensível e 
manipuladora, é um exemplo clássico de como se pode usar 
o Direito e a Norma para violar a Ética. Como dizia, e não 
quero esquecer, o saudoso Prof. António Barbosa de Melo: “A 
Ética precede o Direito!”
Assim, e figurativamente, o Direito estaria contido dentro 
da moral embora não a represente integralmente. Por sua 
vez a Ética de mínimos estaria contida no Direito, ou seja, 
respeita o Direito, mas não constitui norma. Tanto o Direito 
como a Ética de mínimos roçam os limites da Ética e exigem 
constantemente a nossa atenção e espírito crítico.
Dito de outra forma, na ética de mínimos a deliberação 
submete-se à prevenção do conflito iminente que decorre da 
não aceitação por todas as partes de algumas condicionantes 
ou requisitos e de outros tantos constrangimentos.
É sabido que a Bioética tem colocado muito ênfase no dilema 

ético e tem prestado escassa atenção ao MD. O dilema ético 
refere-se à escolha necessária e às respectivas justificações 
morais quando existem cursos de acção alternativas, sejam 
elas clínicas, legais ou espirituais, enquanto o MD, de acordo 
com Jameton, começa depois da deliberação.
Para tornar esta assunção um pouco mais clara, podemos 
recorrer ao primeiro princípio da lógica deôntica. Diz este 
princípio que se um agente é solicitado para uma acção é 
porque pode realizá-la. Isto é “dever” implica “poder”. Neste 
sentido quem tem o poder da acção é quem tem o dever 
da decisão. Inversamente, se não tem o poder não tem o 
dever. Neste caso é suposto usar qualquer mecanismo de 
racionalização ou sublimação para manter o equilíbrio 
psicológico ou evitar o emotional distress, quando enfrenta 
a decisão ou acção.
Convém salientar, também, que MD é qualitativamente 
diferente do emotional stress. Este é mais frequente em 
ambientes de trabalho mais tensos, com menor maturidade 
ética e científica, mas não apresenta a componente moral 
muito embora esta componente possa ser usada como 
argumento no desenrolar do conflito.
Um dos recursos mais procurados para preservar a agência 
fora da deliberação ética é o refúgio na indignação moral. MD 
não é aquilo a que se poderia chamar “moral refuge”. Num 
processo de deliberação ética, refugiar-se num desacordo 
moral para não ser conivente com uma deliberação polémica 
ou, pelo menos, difícil, é cómodo, mas põe em causa a 
integridade profissional do prestador de cuidados. O “moral 
refuge” gera instabilidade laboral e agrava conflitos latentes 
entre os profissionais e com os familiares. A discussão aberta e 
genuína, informada e responsável, em equipa inter-disciplinar 
e a abordagem colegial num plano de compromisso, verdade 
e humildade dará, com certeza, os elementos necessários 
para que quem deve decidir, possa decidir em consonância 
com os valores e princípios da cultura vigente.
Finalmente, somos confrontados, por vezes, e tal como 
o estudante de Sartre, com a incapacidade de fazer uma 
escolha e, sobretudo, com a incapacidade de deliberar 
face aos requisitos morais em jogo. Muito à maneira do 
existencialismo de Sartre, mas imprestável na prática clínica. 
A grande revelação de Sartre, e reconhecê-lo é fundamental, 
é que não existe um livro mágico ou uma fórmula miraculosa 
que nos diga qual a acção a tomar, depois da qual, não 
sentiríamos remorso, culpa ou arrependimento. Como diz o 
próprio Sartre, “O Homem está condenado a ser livre”; o que é 
o mesmo que dizer “O Homem é escravo da Liberdade”; mas 
não decidir, não agir, é prescindir de agência e, portanto, do 
exercício da Liberdade. É o paradoxo, da Responsabilidade 
pela dispensa da Liberdade. Como tal põe em causa a sua 
própria Dignidade que está subjacente ao direito e à obrigação 
do Agir. As consequências dessa indecisão podem ser piores 
do que as opções sob escrutínio. No caso de Sophie’s choice, 
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morreriam as 2 crianças. Não abdicar da Liberdade, exercitar 
e educar o processo de deliberação, congregar as vontades 
e as competências da equipa, estar atento e ser criativo são 
elementos importantes na preservação da ética na prática 
clínica dado que a maioria dos ditos dilemas são de natureza 
epistémica, aquela em que o peso dos requisitos morais não 
foi devidamente averiguado nem discutido e, nos quais, 
muito provavelmente um requisito moral terá precedência 
sobre o outro. Finalmente, ir além da ética principialista, 
pode criar mais espaço de discussão e permitir um processo 
de deliberação mais livre e menos normativo, portanto, que 
melhor sirva o caso real e a decisão clínica.

CONCLUSÃO
Para muitos a actividade da Bioética ainda é encarada mais 
como um exercício retórico do que como a construção 
gramatical que deve estar presente na prática médica. O 
dilema ético genuíno, a existir, é raro, mas permite elevar o 
processo de deliberação e conduzir a decisões consequentes. 
Este processo de deliberação incluirá todas as circunstâncias 
conhecidas e constrangimentos reais ou potenciais que 
constroem o dilema. Relativos ao doente, à família, aos 
profissionais ou à instituição e ao momento. Nada fica para 
depois! Nenhum dos profissionais com qualificação, formal 
ou informal, para participar no processo de deliberação 
deve ser dispensado. O MD não deve ser argumento 
para uma participação deliberativa inconsequente e 
desresponsabilizante a acenar no pós-decisão. Deve antes ser 
um dos elementos que a existir, como será de esperar num 
dilema genuíno, será reconhecido e resolvido no processo de 
deliberação ética como defende Fourie.
O MD será, portanto, e ao contrário do que defende Jameton, 
uma presença constante nas discussões clínicas e nas decisões 
estratégicas não apenas no plano individual para cada doente, 
mas também no plano estratégico e institucional.
Para isso é necessário que as entidades e instituições com 
recursos na Bioética estejam prontas para ajudar, e outras, 
estejam prontas para receber ajuda. 
Como refere o filósofo francês Teilhard de Chardin12 baseado 
na sua obra e teoria sobre o Ponto Omega "Remain true to 
yourself, but move ever upward toward greater consciousness 
and greater love! At the summit you will find yourselves united 
with all those who, from every direction, have made the same 
ascent. For everything that rises must converge."
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INTRODUÇÃO
Este é o segundo artigo de uma série que tem por objectivo 
discutir a avaliação crítica de uma revisão sistemática. No 
artigo anterior, abordámos os processos iniciais necessários 
para execução de uma revisão sistemática – a formulação da 
questão de investigação e a pesquisa de estudos primários. 
Neste artigo, debruçar-nos-emos sobre os três processos 
seguintes – selecção, extracção de informação, e avaliação 
da qualidade dos estudos primários. Adicionalmente, 
discutiremos o fenómeno dos vieses de publicação e como 
lidar com os mesmos.
À semelhança da publicação anterior, este artigo está 
estruturado tendo por base os diferentes itens da secção 
de Métodos das guidelines PRISMA.1 Como motivação, a 
abordagem conceptual será acompanhada pela análise de 

RESUMO
Os processos iniciais para execução de uma revisão sistemática passam 
pela definição da questão de investigação e pesquisa de estudos 
primários. Esta última etapa tipicamente resulta na obtenção de uma 
grande quantidade de estudos, a maioria dos quais não cumprem os 
critérios de elegibilidade. Assim, deverá ser levado a cabo um processo 
de selecção dos estudos primários, de modo a identificar os estudos 
a incluir na revisão sistemática. O processo de selecção deverá ser 
sempre efectuado por dois investigadores de modo independente, e 
compreende duas fases – a fase de rastreio (com selecção dos registos 
por leitura do título e sumário) e a fase de inclusão (implicando a 
leitura dos textos completos dos estudos). Uma vez seleccionados os 
estudos primários a incluir na revisão sistemática, dever-se-á proceder 
à extracção dos dados e informação relevantes e à avaliação da 
qualidade dos mesmos. A avaliação da qualidade deverá ter por base 
ferramentas pré-definidas e revela-se um processo fundamental não 
só para aferir a qualidade da evidência existente relativamente a uma 
determinada questão de investigação, mas também para identificar 
cuidados metodológicos a ter em futuros estudos ou para auxiliar à 
própria síntese qualitativa e quantitativa de evidência.

ABSTRACT
The first steps required for performing a systematic review include the 
definition of the research question and the search for primary studies. 
The latter typically results in a large quantity of potentially relevant 
studies, but only a minority of them end up being included in the 

systematic review. This prompts the need for a selection process that 
aims to identify the primary studies complying with the eligibility 
criteria. The selection of primary studies must be independently 
performed by at least two researchers. This process comprises two 
phases – the screening phase (where studies are selected based on 
title and abstract reading) and the inclusion phase (requiring full text 
reading). After completing the selection process, researchers should 
extract relevant data and information and assess the quality of primary 
studies included. Quality assessment should be performed based on 
predefined tools and criteria. Such assessment is important not only 
to evaluate the quality of the existing evidence regarding a particular 
research question, but also to identify methodological practices that 
future studies should take into account, or to help in the process of 
qualitative and quantitative evidence synthesis.
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uma revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados 
comparando o uso de anestesia geral versus raqui-anestesia 
no que respeita a um conjunto de parâmetros hemodinâmicos 
e clínico-administrativos (Meng T et al. Impact of spinal 
anaesthesia vs. general anaesthesia on peri-operative 
outcome in lumber spine surgery: a systematic review and 
meta-analysis of randomised, controlled trials. Anaesthesia. 
2017;72:391-4012).

SELECÇÃO DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS E 
EXTRACÇÃO DA INFORMAÇÃO
A pesquisa nas diferentes fontes resulta não só na obtenção 
dos estudos capazes de dar resposta à questão de investigação 
definida, mas também em muitos estudos que não cumprem 
os critérios de elegibilidade estabelecidos. Nesse sentido, 
depois da pesquisa, segue-se um processo de selecção dos 
estudos relevantes. Após eliminação dos estudos duplicados 
(que surgem dada a pesquisa em diferentes fontes), o processo 
de selecção decorre em duas fases – a fase de rastreio e a fase 
de inclusão. Na fase de rastreio a selecção é feita unicamente 
pela leitura do título e abstract, sendo que os autores 
excluem desde logo os estudos que identificam como não 
cumprindo com os critérios de elegibilidade. Por sua vez, 
na fase de inclusão, os autores passam à leitura integral de 
todas as publicações que não haviam sido excluídas na fase de 
rastreio, procedendo a uma decisão final acerca das mesmas 
(inclusão ou exclusão). De notar que os critérios para selecção 
das publicações deverão ser definidos antes de o processo de 
selecção começar.
Em qualquer uma das fases, o processo de selecção deve 
ser feito por pelo menos dois investigadores de forma 
independente. Dito por outras palavras, cada estudo deve ser 
avaliado separadamente por pelo menos dois investigadores 
– tal ocorre de forma a diminuir a ocorrência de erros 
durante o processo de selecção (e.g., exclusão inadvertida de 
um estudo relevante). Caso se verifiquem discordâncias entre 
os dois investigadores responsáveis pelo processo de selecção, 
é frequente os investigadores procurarem a opinião de um 
terceiro elemento ou tentarem chegar a consenso.
À medida que os estudos são excluídos, deve ser registado 
o motivo de exclusão, particularmente, e de forma mais 
detalhada, no que respeita à fase de inclusão. No final, o 
processo de selecção deve ser sumariamente descrito na 
secção de Resultados, acompanhando-se por um fluxograma 
ilustrativo (dos quais é exemplo o fluxograma PRISMA1). 
Adicionalmente, deverá ser apresentada uma medida de 
concordância (entre os dois investigadores) relativa ao 
processo de selecção, da qual é exemplo o coeficiente 
kappa – um valor bastante baixo do coeficiente kappa pode 
indiciar problemas na selecção, inclusive com investigadores 
a interpretar de forma diferente os critérios de inclusão e 
exclusão dos estudos primários.

Como referido, a segunda fase de selecção das publicações – 
fase de inclusão – implica a leitura integral das publicações. 
Perante estudos primários cuja versão integral não esteja 
imediatamente acessível, os investigadores devem contactar 
os autores desses mesmos estudos, solicitando-lhes as 
respectivas publicações. As raras situações em que se 
revela completamente impossível obter a versão integral 
de um determinado estudo devem ser reportadas pelos 
investigadores, juntamente com todos os esforços encetados 
no sentido de tentar obter essa mesma publicação. Do mesmo 
modo, perante publicações cujo texto integral não se encontre 
em inglês (ou numa outra língua que os investigadores 
dominem), deve se procurar contactar os autores no sentido 
de tentar obter a informação desejada acerca das mesmas. 
Outras possíveis alternativas passam pela contratação de 
serviços de tradução.
Ao processo de selecção, segue-se a extracção da informação 
dos estudos primários incluídos na revisão sistemática. Tal 
como a selecção, também a extracção de informação deve 
ser feita por dois investigadores de modo independente, 
com eventuais divergências resolvidas por consenso ou por 
intermédio de um terceiro elemento. Para evitar erros no 
processo de extracção de informação, deverá ser preparado 
previamente um formulário – inicialmente, deverá ser 
concebido um formulário piloto, o qual poderá ser adaptado 
(dando origem ao formulário final) conforme a avaliação 
da sua aplicação a um conjunto reduzido de estudos. Note-
se que a preparação prévia do formulário implica uma 
identificação das variáveis cuja informação importa obter 
– importa pensar no maior número possível de variáveis 
potencialmente relevantes, uma vez que tal poderá auxiliar 
em aspectos como a discussão dos resultados ou a exploração 
de heterogeneidade. Caso se verifiquem omissões (nos estudos 
primários) em relação a informações relevantes a extrair, 
dever-se-á proceder ao contacto dos autores, solicitando a 
informação em falta.
Um cuidado particular a ter na fase de extracção prende-se 
com a não-inclusão do mesmo estudo mais que uma vez. 
Ou seja, pode acontecer de o mesmo estudo ser apresentado 
em publicações distintas (e.g, um abstract de conferência/
congresso e um artigo científico) ou até de existirem diferentes 
publicações avaliando os mesmos participantes (na sua 
totalidade ou parcialmente). Nesse sentido, é fundamental os 
investigadores não cometerem o erro de incluir estudos que 
avaliem os mesmos participantes mais que uma vez – perante 
dúvidas, os investigadores deverão contactar os autores das 
respectivas publicações. 
No estudo de Meng et al,2 a fase de rastreio está claramente 
indicada como tendo sido levada a cabo por dois investigadores 
de modo independente, embora tal não se encontre tão explícito 
relativamente à fase de inclusão. Perante divergências, os 
investigadores procuraram inicialmente chegar a consenso, 
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recorrendo à opinião de um terceiro elemento quando tal não 
se revelou possível. Na secção dos resultados, verifica-se uma 
breve descrição do processo de selecção (verificando-se que, 
de um conjunto inicial de 111 estudos, oito acabaram sendo 
incluídos na revisão sistemática), o qual está ilustrado na Fig. 
1.2 Não são, contudo, explicitados os motivos de exclusão dos 
estudos, com excepção de uma publicação, que foi excluída 
por falta de acesso ao texto integral. O modo de extracção de 
informação encontra-se insuficientemente descrito.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA 
EVIDÊNCIA
Um aspecto fundamental no decurso de uma revisão 
sistemática prende-se com a avaliação da qualidade dos 
estudos primários incluídos. Desde logo, tal avaliação permite 
compreender qual a qualidade da evidência subjacente a 
uma dada questão de investigação, bem como os aspectos 
particulares em relação aos quais os estudos falham mais 
frequentemente – tal revela-se importante num sentido de 
perceber de que modo deverão ser conduzidos novos estudos 
relativos a essa mesma questão (e.g., quais os cuidados 
metodológicos aos quais deverá ser dada particular atenção). 
A avaliação da qualidade pode também auxiliar na fase de 
processamento dos dados – a título de exemplo, poderá ser 
relevante proceder a análise de subgrupos ou meta-regressão 
em função da qualidade dos estudos, sobretudo na presença 
de heterogeneidade significativa/grave. Numa primeira 
instância, a qualidade pode constituir um critério adicional 
para determinar quais os estudos primários que são incluídos 
ou excluídos – de facto, embora não seja muito frequente, é 
possível incluir apenas estudos classificados como sendo de 
“elevada qualidade”; contudo, para que tal possa ser feito, 
toda a evidência científica capaz de responder a uma mesma 
questão deve ser obtida e submetida a um processo formal de 
avaliação da qualidade.
Tal como se verifica com os processos de selecção e de 
extracção de informação, também a avaliação da qualidade 
dos estudos deve ser levada a cabo por, pelo menos, dois 
investigadores de forma independente. Tal como para a 
extracção de dados, também a avaliação da qualidade deverá 
ter por base um formulário previamente criado, podendo ser 
necessária a utilização de um formulário-piloto numa fase 
inicial. Esta avaliação tem tipicamente por base checklists com 
um conjunto de critérios (ao passo que índices de qualidade 
e scores são frequentemente desaconselhados), dos quais 
são exemplo os critérios da Cochrane Collaboration para 
avaliação do risco de vieses de ensaios clínicos aleatorizados.3 
Esta ferramenta permite a avaliar cada estudo em função de 
sete critérios – para cada critério, o estudo é classificado 
como tendo um risco de vieses baixo, indeterminado ou 
elevado. Tal permite classificar o estudo globalmente (ou seja, 
já no cômputo geral, e não para cada critério individual) como 

apresentando um risco baixo, indeterminado ou elevado 
de vieses, bem como possibilitar julgamentos gerais acerca 
da qualidade da evidência de todos os estudos primários 
incluídos. Note-se que, perante tipos de estudo para os 
quais não tenham sido desenvolvidas checklists específicas, 
uma solução passa pela avaliação da qualidade com base nos 
itens da respectiva guideline de redacção ou pela definição 
de critérios específicos relevantes para o tipo de estudo 
avaliado.3 
Os resultados da avaliação da qualidade são tipicamente 
apresentados sob a forma gráfica – duas das mais populares 
formas de apresentação são o risk of bias graph e o risk of 
bias summary. O risk of bias graph representa graficamente, 
para cada critério, a proporção de estudos em cada categoria 
de risco de vieses (baixo risco/risco indeterminado/risco 
elevado). Por sua vez, o risk of bias summary representa a 
avaliação de cada critério de qualidade para cada estudo 
primário individual. 
Na sua revisão sistemática, Meng et al procederam a 
avaliação da qualidade dos estudos primários tendo por 
base os critérios da Cochrane Collaboration para avaliação 
de risco de vieses de ensaios clínicos aleatorizados. Os 
investigadores consideraram que um determinado estudo 
evidenciava elevado risco de vieses se pelo menos um dos 
seus domínios fosse classificado como sendo de elevado 
risco. Os investigadores apresentaram os seus resultados sob 
a forma de um risk of bias summary (Fig. 2),2 mas não de um 
risk of bias graph.

LIMITAÇÕES DAS REVISÕES 
SISTEMÁTICAS. VIESES DE PUBLICAÇÃO E 
SUA AVALIAÇÃO
Como previamente referido, as revisões sistemáticas 
(sobretudo as de ensaios clínicos aleatorizados) são 
tipicamente entendidas como ocupando o topo da pirâmide 
de evidência. Todavia, tal não implica que sejam desprovidas 
de limitações – na verdade, o facto da sua unidade de 
análise consistir em outros estudos, implica que as revisões 
sistemáticas avaliem dados secundários agregados e de 
qualidade variável. Alguns esforços têm sido levados a cabo 
no sentido de tentar superar estas limitações – as individual 
participant data meta-analyses (em que são extraídos os 
dados de investigação originais de cada estudo primário) são 
cada vez mais populares,4 enquanto a análise em função da 
qualidade permite ter em conta as diferenças de qualidade 
dos estudos primários.
Um outro problema particularmente importante prende-se 
com a possível existência de vieses de publicação. De facto, 
as decisões editoriais das revistas científicas, e muitas vezes 
dos próprios autores, não se regem apenas pela qualidade 
metodológica dos estudos – estudos que apresentem 
resultados considerados “interessantes” ou “significativos” 

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 2 - 2019126

Avaliação Crítica de um Estudo de Revisão Sistemática: Da Selecção à Avaliação da Qualidade dos Estudos Primários
Critical Appraisal of a Systematic Review: From Selection to Quality Assessment of Primary Studies



Avaliação Crítica de um Estudo de Revisão Sistemática: Da Selecção à Avaliação da Qualidade dos Estudos Primários
Critical Appraisal of a Systematic Review: From Selection to Quality Assessment of Primary Studies

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 2 - 2019 127

Responsabilidades Éticas
Conflitos de interesse: Os autores declaram não possuir conflitos de interesse.
Suporte Financeiro: O presente trabalho não foi suportado por nenhum subsídio 
ou bolsa.
Proveniência e revisão por pares: Não comissionado; revisão externa por pares.

Ethical Disclosures
Conflicts of interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Financing support: This work has not received any contribution, grant or 
scholarship.
Provenance and peer review: Not commissioned; externally peer reviewed.

Submissão: 28 de maio, 2019 | Aceitação: 28 de maio, 2019
Received: 28th of May, 2019 | Accepted: 28th of May, 2019

REFERÊNCIAS
1. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting 

items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ. 
2009;339:b2535.

2. Meng T, Zhong Z, Meng L. Impact of spinal anaesthesia vs. general anaesthesia 
on peri-operative outcome in lumbar spine surgery: a systematic review and 
meta-analysis of randomised, controlled trials. Anaesthesia. 2017;72:391-401. 
doi: 10.1111/anae.13702.

3. Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions (chapter 8) Version 5.1.0 [accessed March 2011]. The Cochrane 
Collaboration, 2011. Available from: http://handbook.cochrane.org.

4. Copetti M, Fontana A, Graziano G, Veneziani F, Siena F, Scardapane M, Lucsiano 
G, Pellegrini F. Advances in Meta-Analysis: Examples from Internal Medicine to 
Neurology. Neuroepidemiology. 2014;42:59-67. doi: 10.1159/000355433.

5. Montori VM, Smieja M, Guyatt GH. Publication Bias: A Brief Review for Clinicians.  
Mayo Clin Proc. 2000;75(12):1284-8.

6. Lin L, Chu H. Quantifying Publication Bias in Meta-Analysis. Biometrics. 2018; 
74: 785–94. doi: 10.1111/biom.12817.

7. Sterne JA, Sutton AJ, Ioannidis JP, Terrin N, Jones DR, Lau J,et al. 
Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry 
in meta-analyses of randomised controlled trials. BMJ. 2011;343:d4002. doi: 
10.1136/bmj.d4002.

para os editores são mais facilmente publicáveis. Tal pode 
levar a que os estudos com resultados “menos interessantes” 
ou “menos significativos” (sobretudo se avaliarem amostras 
pequenas) acabem sendo publicados em locais de mais difícil 
acesso – tais como revistas de âmbito regional/nacional, 
revistas não-indexadas nas principais bases de pesquisa 
bibliográfica ou abstracts de conferências e congressos –, ou 
então que não sejam publicados de todo. Este fenómeno leva 
a que os estudos primários encontrados (e, por conseguinte, 
incluídos) num contexto de uma revisão sistemática possam 
não só não corresponder à totalidade da evidência produzida 
relativa a uma determinada questão, como também 
apresentar um perfil sistematicamente diferente (e.g., uma 
sobre-estimação de resultados positivos) dos estudos não-
encontrados/não-publicados.5

Infelizmente, é muito difícil avaliar a existência de vieses 
de publicação. Um dos métodos mais utilizados passa pela 
análise de funnel plots – nesta representação gráfica, o eixo 
das abcissas corresponde à magnitude das medidas de efeito, 
o eixo das ordenadas diz respeito à precisão das estimativas, 
e cada ponto representa um estudo diferente. Na ausência 
de vieses de publicação, seria expectável que os pontos se 
dispusessem num triângulo simétrico – na base estariam os 
estudos menos precisos (mais numerosos e obtendo um leque 
mais amplo de medidas de efeito), ao passo que, à medida 
que há uma aproximação ao topo, a precisão dos estudos 
aumenta, mas a amplitude de medidas de efeito obtidas 
diminui.5 Todavia, nesta análise gráfica, para além de implicar 
um componente subjectivo,6 a observação de assimetrias no 
funnel plot não traduz necessariamente a existência de vieses 
de publicação – existindo vários outros fenómenos que podem 
resultar em configurações assimétricas.7 Note-se ainda 
que, de modo a poderem ser interpretáveis, os funnel plots 
requerem um número suficientemente elevado de estudos 
primários (idealmente superior 10 – na ausência de mais de 10 
estudos primários, Meng et al não procederam a elaboração 
de funnel plot2). Para além dos funnel plots, existem testes 
de hipótese com o objectivo de avaliar a existência de vieses 
de publicação, através da verificação de assimetrias no funnel 
plot, mas também estes têm limitações importantes (e.g., 
elevada frequência de erros tipo I ou difícil aplicabilidade6). 
Assim, no respeitante aos vieses de publicação, compete 
sobretudo aos investigadores procurarem preveni-los à 
partida, nomeadamente procedendo a uma pesquisa o mais 
adequada, completa e abrangente possível.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Este artigo e o anterior discutiram aspectos fundamentais 
para avaliar criticamente o processo de execução de uma 
revisão sistemática. Após os dados de cada um dos estudos 
primários incluídos serem extraídos, estes são tipicamente 
analisados sob o ponto de vista qualitativo, fazendo uma 

análise e síntese adequadas da base de evidência identificada. 
Contudo, é comum tentar-se também analisar estes dados 
sob o ponto de vista quantitativo, nomeadamente através de 
métodos de meta-análise – contrariamente ao que é frequente 
pensar, a meta-análise não constitui um tipo específico de 
estudo, mas antes um conjunto de métodos estatísticos usado 
mais frequentemente no contexto de revisões sistemáticas 
(embora não seja obrigatório – e nem sempre desejável! – uma 
revisão sistemática acompanhar-se por meta-análise). Estes 
métodos meta-analíticos permitem, quando adequadamente 
utilizados, acrescentar uma análise e síntese quantitativas da 
base de evidência identificada. Nesse sentido, o terceiro artigo 
desta série abordará os principais aspectos necessários para 
interpretar criticamente os resultados de uma meta-análise.
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INTRODUÇÃO
A simulação de alta-fidelidade (tradução literal do inglês high-
fidelity simulation) emergiu como uma componente essencial 
na educação em saúde e oferece aos formandos oportunidades 
para aprimorar as suas competências num ambiente seguro 
com recurso a feedback e prática deliberada.1,2 Na educação 
em ressuscitação, a simulação tem demonstrado melhorar 
a confiança dos alunos, a autoavaliação de habilidades e a 
avaliação de competências técnicas.3 Para além do valor 
individual, a educação com simulação pode ter um impacto 
positivo no desempenho de equipa.4 É evidente que os 
formandos valorizam a participação em formação baseada 
em simulação, e com a iminente adoção da educação baseada 
em competências (tradução literal do inglês competency-
based education), o papel da simulação no desenvolvimento e 
avaliação de competências só aumentará.5

A COMPETIÇÃO DE SIMULAÇÃO 
SCRUB UP
Os organizadores adotaram o conceito da competição de 
simulação International SimChallenge (atualmente intitulada 
SimUniversity), realizada pela primeira vez no XX congresso 
anual da Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 
(SESAM), em Poznan, na Polónia, e com a experiência 
da colaboração na organização do segundo International 
SimChallenge, no XXI congresso anual da SESAM, em 
Lisboa, criaram o Scrub Up, adaptando-o à realidade dos 
estudantes de medicina portugueses. Competições similares 

são realizadas por outras organizações internacionais, como 
a Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 
(SESAM), a Society for Simulation in Healthcare (SSH), 
entre outras. A popularidade destes eventos não necessita 
de ser debatida.6,7 O Scrub Up é uma divertida competição 
de 2 dias, onde equipas de estudantes de medicina dos 
anos clínicos de todo o país competem entre si abordando 
casos simulados padronizados de doentes críticos. Estas 
equipas, juntamente com um tutor com experiência em 
abordagem do doente crítico, treinam previamente o seu 
desempenho, tendo indicações das áreas de atuação e 
possíveis procedimentos a realizar durante a competição. As 
equipas são avaliadas com base nas suas competências não 
técnicas, como comunicação, trabalho em equipa, tomada 
de decisões, consciência situacional, gestão de recursos, 
liderança, e nas competências técnicas e clínicas. O Scrub Up 
visa promover o treino de equipa em abordagem do doente 
crítico e reanimação, destacar a criação de várias técnicas 
de desenho de cenários e de debriefing, divulgar a simulação 
médica como método de ensino e promover a discussão 
de iniciativas educacionais baseadas em simulação. É uma 
oportunidade para os alunos integrarem e contextualizarem 
toda a informação aprendem nas escolas médicas num cenário 
realista. No ano 2017, realizou-se a primeira competição 
portuguesa de simulação para estudantes de medicina, o 
Scrub Up, integrado no VI congresso In4Med, em Coimbra. 
A competição teve a participação de quatro equipas, cada 
uma com cinco elementos, competindo em estilo de torneio 
tendo as duas equipas vencedoras passado para a ronda 
final. Todas as equipas competem em casos limitados até 12 
minutos de modo a manter a atenção da audiência. Após cada 
cenário, tem lugar o debriefing por um debriefer experiente 
e a avaliação da equipa por três júris com experiência em 
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da sua formação, sendo de opinião geral que o currículo da 
formação médica pré-graduada deveria facultar cada vez 
mais a simulação médica como ferramenta educacional.

abordagem do doente crítico e ensino com simulação. Sendo 
a língua oficial do congresso o inglês, esta foi também adotada 
para a competição. O evento aliviou quaisquer dúvidas dos 
organizadores sobre a utilização da simulação em estudantes 
de medicina em contextos complexos e stressantes e motivou 
os alunos a querer mais recurso à simulação na sua formação. 
O Scrub Up provou não ser apenas uma competição para os 
estudantes demonstrarem as suas habilidades e capacidades, 
mas também um evento que realça a competência do 
corpo docente no ensino dos seus estudantes com recurso 
a simulação. Na sua segunda edição, realizada nos mesmos 
moldes no VII congresso In4Med, o evento cresceu de 
popularidade e visibilidade com a participação de uma 
equipa da Universidade do Algarve. Sendo este evento uma 
competição, a equipa vencedora é congratulada com o prémio 
que consiste na participação da competição de simulação da 
SESAM do mesmo ano, como representante de Portugal. Pela 
qualidade da competição realizada em Portugal e das equipas 
participantes neste evento, é pelo segundo ano consecutivo 
que o Scrub Up seleciona uma equipa portuguesa para 
participar nesta competição europeia. No dia 28 de junho 
de 2018, integrado no congresso SESAM 2018, a equipa 
portuguesa vence a competição SimUniversity após defrontar 
as equipas turca e holandesa. Desde a sua criação, o Scrub 
Up tem sido um sucesso para os participantes, organizadores 
e para a audiência presente. A terceira edição irá decorrer 
nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2019, também integrada no 
VIII congresso In4Med em Coimbra, com uma designação 
renovada (Scrub Up – National University Championship 
of Medical Simulation) reforçando a envolvência nacional e 
universitária da competição de simulação. A simulação e o 
Scrub Up são ferramentas que permitem aos alunos ganharem 
experiência, aprenderem e praticarem de forma divertida num 
ambiente realista controlado. O Scrub Up permite também 
que comparem os seus conhecimentos e competências com 
colegas de outras escolas médicas, dando a possibilidade 
de o fazer também a nível internacional. Apesar de terem 
sido identificados alguns potenciais riscos associados à 
competição e presença de audiência, como a possível 
remoção do “ambiente seguro” que tem sido considerado a 
pedra angular do ensino com simulação, os participantes 
consideram a sua segurança psicológica preservada, sendo 
esta otimizada, quando o debriefing é focado na equipa e não 
no individuo,6 tendo sido esta abordagem psicologicamente 
saudável adotada no evento português.
O impacto educacional da competição em simulação não se 
limita aos participantes, desenvolvendo nos alunos presentes 
na audiência a capacidade de analise crítica da dinâmica de 
equipa, sugerindo uma maior atenção no desempenho de 
equipas em ambiente clínico e envolvência no debriefing no 
local de trabalho.7 Nós, membros da organização do Scrub 
Up, aprendemos muito sobre educação médica e sobre o 
que os alunos desejam e são capazes de abordar ao longo 
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INTRODUÇÃO
O bloqueio neuromuscular (BNM) é comum em muitos 
procedimentos da prática anestésico-cirúrgica atual e a 
seleção do fármaco depende de vários fatores. Os principais 
objetivos são a otimização das condições de intubação na 
indução e de ventilação durante a manutenção da anestesia, 
bem como proporcionar as melhores condições cirúrgicas 
para os procedimentos.1

Diversos estudos na literatura demonstram a grande 
variabilidade da duração de ação dos fármacos bloqueadores 
neuromusculares, em particular do rocurónio, incidindo 
sobre os fatores contribuintes.
Reportamos um caso de BNM de duração prolongada durante 
uma cirurgia laparoscópica.

CASO CLÍNICO
Um doente do sexo masculino, com 80 anos de idade (peso 60 
kg, altura 164 cm, ASA II) foi proposto para resseção anterior 
do reto laparoscópica por um adenocarcinoma do reto baixo 
(T4 N0 M0). Os antecedentes pessoais incluíam quimio e 
radioterapia, que completou 78 dias antes da cirurgia, e uma 
carga tabágica de 30 UMA. Negava medicação regular no 
domicílio e atos anestésico-cirúrgicos prévios.
A investigação laboratorial pré-operatória, incluindo 
hemograma completo, função renal (creatinina sérica 0,8 
mg/dL; taxa de filtração glomerular estimada pela fórmula 
da Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
(CKD-EPI) 84,4 mL/min/1,73 m²) e hepática (international 
normalized ratio - INR 1,0; albumina 4,0 g/dL), bem como 
o eletrocardiograma (ECG) e a radiografia de tórax não 
apresentavam alterações de relevo.
Quando o doente foi transferido para a sala operatória foi 
monitorizado com ECG de três derivações, oximetria de 
pulso, pressão arterial (PA) não invasiva, bispectral index™ 
(BIS™) e train-of-four (TOF) (M-NMT MechanoSensor™) no 
nervo cubital. Nesta altura o doente foi pré-medicado com 
3 mg de midazolam e, após pré-oxigenação, a anestesia geral 

RESUMO
A elevada variabilidade de duração de ação dos relaxantes 
neuromusculares não-despolarizantes é já conhecida e contribui para 
a considerável incidência de bloqueio neuromuscular residual com 
as suas múltiplas consequências deletérias. Reportamos um caso de 
duração invulgarmente longa de bloqueio num doente idoso, sem 
antecedentes pessoais relevantes, durante cirurgia laparoscópica 
ilustrando a relevância de monitorização neuromuscular objetiva 
para uma recuperação adequada e segura dos doentes, discutindo os 
fatores que podem potenciar a duração de ação do rocurónio.

ABSTRACT
It is known there is a wide variability in duration of action of 
nondepolarizing muscle relaxants which contributes to the 
considerable incidence of residual neuromuscular blockade and 
its multiple deleterious consequences for the patient. We report a 
case of an elderly otherwise healthy male patient with an unusually 
long-lasting neuromuscular blockade during laparoscopic surgery, 
illustrating the relevance of objective neuromuscular monitoring in 
an adequate and safe patient recovery and discussing factors that can 
potentiate rocuronium bromide duration of action.
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foi induzida com 150 μg de fentanil, 150 mg de propofol e 
50 mg rocurónio (0,83 mg/kg). Após cerca de 50 segundos, 
com 0 contagens TOF (TOFc) procedeu-se a laringoscopia 
direta e intubação orotraqueal com um tubo número 7.5. 
Por visualização de movimento das cordas vocais aquando 
da laringoscopia e apresentação de um pico hipertensivo 
(176/86 mmHg) foram administradas doses adicionais de 20 
mg rocurónio (0,33 mg/kg) e 100 μg fentanil.
O doente foi posicionado em litotomia com um braço ao 
longo do corpo e o outro em abdução.
A anestesia foi mantida com sevoflurano 1,0% - 1,2% numa 
mistura de 45% de O2 e ar e perfusão de remifentanil (0,15 
μg/kg/min) com manutenção de BIS entre 38-46. Não foram 
administradas doses adicionais de rocurónio no decorrer 
da cirurgia. Como analgesia foram administrados 40 mg 
parecoxib, 1000 mg paracetamol e 2000 mg metamizol. Foi 
realizado aquecimento com recurso a um aquecedor de ar 
quente. Cerca de duas horas após o início da cirurgia obteve-
se uma gasimetria arterial que revelou acidose respiratória 
(pH 7,261, pCO2 57,1 mmHg, pO2 155 mmHg, HCO3- 22,7) 
com consequente tentativa de optimização através da 
alteração dos parâmetros ventilatórios.
O procedimento cirúrgico durou 253 minutos, no fim 
do qual se suspendeu a administração de sevoflurano e 
remifentanil. Nesta altura verificaram-se 0 respostas no TOF 
(e 0 contagens pós-tetânicas). Após cerca de 8 minutos, com 
um TOFc 1, foram administrados 200 mg de sugamadex 
(3,3 mg/kg) e o doente foi extubado com um TOF ratio >0,9, 
sem intercorrências. O período na Unidade de Cuidados 
Pós-Anestésicos decorreu sem intercorrências e o doente foi 
transferido para o internamento cerca de 1 hora depois.

DISCUSSÃO
O BNM residual é uma das complicações mais temidas 
associadas à utilização dos fármacos do BNM e contribui 
para um aumento da morbimortalidade por complicações 
respiratórias. Mesmo com a utilização de monitorização 
a sua incidência é variável de acordo com os estudos. Em 
Portugal, em 2013, foi estimada em 26%2 e, em 2018, foram 
publicadas pela Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
as Recomendações de Gestão do Bloqueio Neuromuscular 
decorrentes da evidência atual que definem orientações na 
utilização clínica destes fármacos.
A utilização de fármacos de duração intermédia, 
monitorização quantitativa do BNM e a reversão com 
fármacos como o sugamadex são algumas medidas que 
podem contribuir para a diminuição dos números reportados.
A duração de acção do rocurónio é variável, sendo o tempo 
mediano estimado de duração clínica do rocurónio durante 
anestesia com opióide/protóxido de azoto/oxigénio num 
adulto com idade superior a 65 anos, após uma dose de 
indução de 0,6 mg/kg é de 46 (22-73) minutos e após 1,2 mg/

kg é de 94 (64-138) minutos,3 no entanto, estão relatados 
casos de duração de ação mais longa.4,5 No nosso caso, 
administrámos uma dose total de 1,16 mg/kg antes do início 
da cirurgia que teve uma duração de 253 minutos.
A grande variabilidade descrita depende de fatores 
relacionados com o doente (idade, alterações fisiológicas, 
temperatura, acidose), a coadministração de fármacos, o 
tipo de intervenção cirúrgica e a monitorização do bloqueio 
neuromuscular.
Demonstrou-se em estudos sobre a duração de ação do 
rocurónio na população idosa que existe uma grande 
variabilidade interpessoal nesta faixa etária e que esta é 
superior em relação às mais jovens.6

As alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, 
nomeadamente as que condicionam alterações na 
farmacocinética como a diminuição da percentagem de água 
corporal e a substituição da massa magra por massa gorda 
que resultam numa menor necessidade de fármacos, bem 
como a diminuição de proteínas plasmáticas que originam 
uma maior fracção livre de fármacos e outras alterações da 
metabolização e eliminação podem justificar esta diferença. 
No caso descrito, na avaliação pré-operatória laboratorial, 
o doente apresentava um valor de albumina dentro da 
referência com uma função hepática normal (principal órgão 
de eliminação do rocurónio7) e uma função renal ligeiramente 
diminuída (estadio 2), que não parece determinar alterações 
da farmacocinética do fármaco. No entanto, tratando-se 
de um doente idoso, os outros fatores referidos poderão ter 
contribuído para a duração aqui descrita. 
Relativamente à acidose respiratória verificada em gasimetria 
arterial durante o procedimento, e corrigida após optimização 
dos parâmetros ventilatórios, pode ter influenciado o 
resultado verificado.
A descida da temperatura do doente durante a cirurgia 
tem também efeito sobre a duração de ação dos relaxantes 
musculares por alteração da distribuição, metabolismo e 
excreção contribuindo para o seu prolongamento.
Outros fármacos administrados durante o ato anestésico 
podem interagir com o bloqueador neuromuscular 
potenciando a sua duração.7

A utilização de sevoflurano8 está descrita como tendo algum 
efeito potenciador da duração do rocurónio, tal como os 
opióides, a referir o fentanil e remifentanil, apesar de o último, 
pelas suas características farmacocinéticas, apresentar uma 
semivida muito curta. O midazolam po-derá estar associado 
a um maior prolongamento em relação a outros bloqueadores9 
mas não parece ter influência sobre o rocurónio.10

Em estudos que incidiram especificamente sobre a relação 
entre o tipo de cirurgia (laparoscopia versus laparotomia)11,12 

e a duração de ação do rocurónio foi demonstrado que 
esta seria superior durante a laparoscopia. O aumento da 
pressão intra-abdominal provocada pelo pneumoperitoneu 
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influencia o uptake do fármaco para eliminação, resultando 
em acumulação. A monitorização é utilizada para facilitar 
a perceção do timing ideal para intubação e extubação, 
providenciar medição objectiva de relaxamento durante a 
cirurgia, titular a dose de fármaco BNM segundo a resposta 
individual para administrar a dose mínima necessária e, em 
última análise, prevenir BNM residual. Por este motivo, está 
recomendada a utilização da monitorização quantitativa 
sempre que estes fármacos são utilizados.
Para o nosso doente uma dose de 1,16 mg/kg de rocurónio 
permitiu as condições ideais sem necessidade de doses 
suplementares, mantendo-se TOFc 0 durante a intervenção, 
correspondendo a um bloqueio neuromuscular profundo, 
defendido por alguns autores como vantajoso para a 
abordagem cirúrgica em particular.13 Apesar de se ter 
procedido a aquecimento com um aquecedor de ar quente 
na região do tórax e membros superiores, coloca-se a questão 
de se haveria algum erro de leitura pelo aparelho relacionado 
com eventual baixa temperatura periférica14,15 (não registada 
durante o ato anestésico) e que isto, além de potenciar a 
duração do BNM, poderia resultar em falsos valores de TOFc. 
No entanto, tendo em conta que, clinicamente, o doente não 
apresentava quaisquer sinais de recuperação do BNM decidiu-
se ainda assim orientar a administração farmacológica pela 
monitorização.
Cerca de 8 minutos após descontinuação de fármacos de 
manutenção o TOFc era 1, possivelmente por suspensão da 
ação de fármacos que estavam a atuar sinergisticamente com 
o relaxante, altura em que se decidiu pela administração de 
sugamadex numa dose de ± 4 mg/kg. 
A explicação mais provável para a longa duração do efeito 
no nosso doente é uma conjugação de múltiplos fatores 
incluindo a idade, o tipo de cirurgia e a co-administração 
de fármacos. No entanto, a forma como decorreu o bloqueio 
não corresponde inteiramente aos pressupostos das 
recomendações atualmente existentes e os vários elementos 
presentes preditores de uma duração de ação prolongada 
do fármaco poderiam ter determinado uma modificação na 
abordagem inicial do BNM.

CONCLUSÃO
O caso aqui apresentado destaca a importância de se considerar 
sempre a elevada variabilidade na resposta a fármacos do BNM 
e respetivos fatores contribuintes, principalmente tendo em 
conta que os doentes que se apresentam no bloco operatório 
são cada vez mais idosos e com mais comorbilidades. Assim, 
a nossa prática deve ser sempre dirigida ao doente que nos é 
proposto e torna-se assim fundamental a adesão à evidência 
e recomendações existentes, por forma a prevenir fenómenos 
como o descrito, para garantir a segurança do doente sem, 
no entanto, descurar a avaliação clínica que fazemos com os 
diversos dados que nos são disponibilizados.
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INTRODUCTION
Trauma is the leading global cause of death among young 
adults and massive hemorrhage is the main cause of 
preventable trauma death.1

Worldwide population is aging, and trauma geriatric 
patients have become increasingly common. Assessment 
of elderly trauma patients presents a unique challenge due 
to comorbid health conditions, prescribed medications 
and frailty. The aging process diminishes the physiologic 
reserve of elderly trauma patients and chronic cardiac, 
respiratory, and metabolic diseases can impair their ability 
to respond to injury, becoming more vulnerable to trauma 
and its complications. Mortality increases 6.8% for every year 
beyond 65 years.2,3

We present a case of an unexpected severe anaphylactic 
shock in a fisherman victim of a shipwreck that was brought 
to our ED.

CASE REPORT
Eighty years-old male, with a past medical history of ischemic 
cardiomyopathy, hypertension and dyslipidemia, medicated 
with aspirin, a beta-blocker and a statin on daily basis. He 
was transferred to our trauma center after his boat sank. He 
had one visible lesion: his right thigh sliced through with a 
broken wooden oar (Fig. 1).

ABSTRACT
Trauma geriatric patients have become increasingly common and 
assessment of these patients presents a unique challenge. In trauma, 
massive hemorrhage is the main cause of preventable death. 
We describe a case of an unexpected severe anaphylactic shock 
in a fisherman victim of a shipwreck. The patient presented in 
the emergency room with his thigh sliced through with a broken 
wooden oar, hemodynamically stable. In the operating room to avoid 
the platelet dysfunction induced by aspirin, a platelet concentrate 
was administered. 30 minutes into surgery the patient became 
hypotensive and vasopressor support was initiated with transitory 
response. RUSH examination excluded hypovolemia, cardiac 
dysfunction or pneumothorax. A generalized erythema was found 
and treatment for anaphylaxis was initiated. Anaphylactic shock is 
rare potentially life-threatening reaction and in anesthetized patients 
is recognition presents a challenge. Although hemorrhage is the 
main cause of death in trauma we must be prepared to exclude other 
causes of shock.

RESUMO
A abordagem do idoso vítima de trauma, com incidência cada vez 
mais frequente, representa um desafio único. A hemorragia maciça é 
a principal causa de morte evitável no trauma.
Descrevemos o caso de um choque anafilático, num pescador de 80 
anos, vítima de trauma. Uma ferida penetrante no membro inferior 
era visível, mas o doente encontrava-se hemodinamicamente 
estável. No bloco operatório, e para evitar a disfunção plaquetária, 
foi administrado um pool de plaquetas. Trinta minutos após o início 
da cirurgia o doente ficou hipotenso e a resposta ao vasopressor foi 
transitória. A ultrassonografia RUSH excluiu hipovolémia, disfunção 

cardíaca e pneumotórax. A descoberta de um eritema generalizado 
permitiu orientar o tratamento. O choque anafilático constitui uma 
reacção sistémica rara potencialmente fatal, e o seu reconhecimento 
nos doentes anestesiados é um desafio. Apesar de a principal causa 
de morte no trauma ser hemorrágica, devemos estar tecnicamente 
preparados para excluir outras causas de choque.
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During the transport to our emergency department (ED) 
the patient was given 4 mg intravenous (IV) of midazolam, 
6 mg IV of morphine as well as 1 g IV of tranexamic acid. 
On arrival, he was confused and agitated, with equally 
reactive pupils on a rigid backboard with cervical collar. 
Wound dressings were bloody and blood pressure (BP) was 
87/46 mmHg, HR 76 bpm and O2 saturation 99% with FiO2 
28%. Posterior tibial pulses were palpable bilaterally. Two 
peripheral 16 G venous catheters with crystalloid solution 
were in place. We intubated the patient to protect the airway, 
after a rapid sequence induction with fentanyl 2 mcg/kg, 
etomidate 0.2 mg/kg and rocuronium 1.2 mg/kg. Sedation 
with 1 mg/kg/h of propofol and 0.5 mcg/kg/h of fentany l 
was started. Blood analysis revealed an hemoglobin of 12.4 
g/dL with a hematocrit count 36.4%, 185.000 platelets, PT 
13.9 seconds, international normalized ratio (INR) 1.24, 
activated partial thromboplastin time  (APTT) 25.8 seconds, 
fibrinogen 2.3 g/dL, creatinine clearance 86 mL/min/1.75, and 
serum electrolytes were within normal values. Tranexamic 
acid perfusion with 1 g was started at a rate of 6.25 mL/h. 
Computed tomography (CT) scan of the head, spine, thorax, 
abdomen and pelvis was negative for acute life threatening 
lesions. Radiography of the right lower limb was negative for 
fractures. Spinal immobilization was removed and two units 
of blood and one platelet concentrate were ready. The patient 
was transferred to the operating room (OR) where propofol 
infusion was interrupted and anesthesia was maintained 
with sevoflurane 1.5% (for a bispectral index-BIS range 50-
60). Volume control regulated by pressure (VCPR) mode 
ventilation was used and fentanyl infusion was increased 
according to surgical stimulus. Before surgery, ultrasound-
guided central venous line was placed in the right internal 
jugular vein and an arterial line in the left radial artery. To 
avoid the platelet dysfunction induced by aspirin, a platelet 
concentrate was administered at the beginning of surgery. 

During the procedure, the integrity of the main blood 
vessels and nerves was verified and multiple myotomies were 
done. Thirty minutes into surgery, there was a sudden fall 
in BP from 100/85 mmHg to 50/30 mmHg and a decrease 
in HR from 80 to 60 bpm. The surgical team was flagged 
but no active bleeding was found. Cardiac auscultation 
revealed hypophonetic sounds and pulmonary auscultation 
diminished pulmonary sounds but ventilation was stable. 
Crystalloid resuscitation began using a fast flow fluid warmer 
infusion system, and 30 mg IV of ephedrine were administered 
in an attempt to raise mean arterial pressure (MAP), without 
success. Noradrenaline IV perfusion was started but MAP 
remained 30-40 mmHg despite dose escalation until 2 mcg/
kg/min. A bolus of 50 mcg IV of adrenalin was administered 
with favorable transitory effect. RUSH (rapid ultrasound in 
shock) did not find any intra-abdominal or intra-thoracic 
hemorrhage, cardiac dysfunction or pneumothorax. During 
inspection of the extremities, a generalized erythema and 
periocular and lip swelling were evident (Fig. 2).

An anaphylactic shock was diagnosed and the platelet 
concentrate was considered the probable cause and 
suspended. After administering 750 mcg of adrenaline while 
maintaining noradrenaline at 2 mcg/kg/min, MAP started 
to improve, BP reached 100/50 mmHg, HR 120 bpm and 
electrocardiogram (ECG) was normal. Adrenaline 0.5 mg IM, 
hidrocortisone 200 mg IV, clemastine 2 mg IV and ranitidine 
100 mg IV were administered. After MAP was restored, 
noradrenaline infusion was stopped. The imnunotherapy 
service was notified.
The patient was transferred to the intensive care unit (ICU) 
intubated, sedated and hemodynamically stable. Extubation 
was possible 24 hours postoperatively and the patient 
transferred to the ward. The postoperative period was 
uneventful and one week later he was transferred to a tertiary 
hospital near home.

Use of RUSH Protocol in the Differential Diagnosis of the Patient in Shock
Utilização do Protocolo RUSH no Diagnóstico Diferencial do Doente em Choque

Figure 1. Impalement of the right tight with a broken wooden 
oar  

Figure 2. Scattered erythema throughout the body  
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DISCUSSION
Shock can be defined globally as any state in which oxygen 
delivery to end organs is insufficient to sustain normal 
metabolic processes.4 Most of trauma patient’s mortality 
is related to hypovolemic (hemorrhagic) shock however 
obstructive, cardiogenic, neurogenic, and rarely septic 
shock should also be considered. RUSH examination helps 
practitioners to diagnose the source of shock, namely cardiac 
dysfunction, pneumothorax, intra-abdominal hemorrhage, 
abdominal aortic aneurysm, hypovolemia, pulmonary 
embolism, and improves its proper management.5,6

In this case report, although previous CT scan did not reveal 
life threatening lesions, rapid ultrasound in the intraoperative 
period was used to find out the origin of the refractory shock. 
Trauma patients are dynamic and the image exams are not 
100% sensitive. After ruling out hypovolemic, cardiogenic 
and obstructive shock we considered distributive shock. 
Septic shock did not seem likely given the timing of the 
accident. The favorable response to adrenaline made us look 
for other signs and finding the rash was crucial. The surgical 
drapes delay recognition and treatment of anaphylactic shock 
in anesthetized patients. It is a potentially life-threatening, 
systemic allergic reaction with an acute onset (minutes to 
hours) after contact with an allergy-causing substance.7 
Estimated incidence and prevalence is 2%. It may involve 
the skin, mucosal tissue, and/or respiratory and circulatory 
system after exposure to the allergen.7,8 Incidence of allergic 
reactions to platelet transfusions ranges from 0.09% to 21%.9 
In this case, we assumed that the trigger were the platelet 
concentrate because no other medication has been given 
since the beginning of surgery. It was administered to reverse 
the antiplatelet aspirin effect, assuming the trauma could be 
associated with vascular injury. The point-of-care platelet 
function testing in our center was unavailable at the time. In 
elderly trauma patients, underlying comorbidities and the use 
of certain medications can mask trauma physiologic effects. 
Slight changes in HR or BP may signal unrecognized injury 
and should be investigated thoroughly.3 This is a rare case of 
a severe anaphylactic shock due to platelet concentrate given 
to reverse aspirin effect in an elderly trauma patient. We 
should take into consideration that prior to administration 
of platelet concentrate and if available, point-of-care platelet 
function testing should be available.
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INTRODUÇÃO
Doente do sexo masculino, 20 anos, estado físico segundo a 
American Society of Anesthesiologists (ASA) IV, proposto 
para correção de cifoescoliose. Antecedentes de atrésia 
pulmonar com septo ventricular intacto, tendo sido 
submetido a cirurgia de Fontan fenestrada aos 5 anos de 
idade. Os doentes com fisiologia de Fontan são um desafio 
único para os anestesistas, pois requerem um manuseio 
anestésico muito específico, particularmente em cirurgias 
longas e com potencial para grandes perdas hemáticas. Este 
caso tem ainda a particularidade de se tratar de um doente 
testemunho de Jeová, que recusa transfusão de sangue e seus 
componentes.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, 20 anos, ASA IV, proposto para 
correção de cifoescoliose dorso lombar grave (ângulo de 
Cobb de 104º), abordagem posterior.
Trata-se de um doente que nasceu com atresia pulmonar 
com septo ventricular intacto. Aos 5 anos de idade completou 
o último estágio da cirurgia de Fontan com fenestração, 
tendo atualmente insuficiência cardíaca de grau II da New 
York Heart Association (NYHA). Tem também o diagnóstico 
de síndrome ventilatória mista com componente obstrutivo 
grave, com indicação para uso de ventilação não invasiva. A 
sua medicação habitual é enalapril 5 mg e ácido acetilsalicílico 
(AAS) 100 mg 1 vez ao dia. Trata-se de um doente testemunha 
de Jeová, que aceita apenas re-infusão de sangue pela técnica 
de cell-saver.
Foi seguido em consultas de hematologia clínica para 
otimização de valores de hemoglobina (Hb) e hematócrito 
(Hct) previamente à cirurgia. Por potencial défice ligeiro de 
vitamina B12 (288 pg/mL), fez também suplementação oral 
com 2,5 mg de cobalamina e 5 mg de ácidofólico. Na semana 
anterior à cirurgia apresentava Hb 16,6 g/dL, Hct 45,4%, 

RESUMO
O manuseio anestésico dos doentes com fisiologia de Fontan pode 
tornar-se complexo, principalmente em grandes cirurgias não-
cardíacas, como é exemplo a cirurgia a escoliose. O objetivo do 
presente trabalho é revisitar a fisiologia de Fontan e sistematizar 
algumas condutas e escolhas importantes que devem ser tomadas na 
anestesia destes doentes. Destaca-se a importância da manutenção 
de uma pré-carga adequada, estabilidade hemodinâmica e prevenção 
de resistências vasculares pulmonares elevadas nestes doentes para 
uma perfusão pulmonar eficaz.

ABSTRACT
The anesthetic management of patients with Fontan physiology can 
become very complex, particularly in invasive non-cardiac surgeries, 
such as surgery to scoliosis. The aim of the present study is to revisit 
the Fontan physiology and to systematize some behaviors and 
important choices that must be taken in the anesthesia of these 
patients. It is important to maintain adequate preload, hemodynamic 
stability and prevention of elevated pulmonary vascular resistance in 
these patients to allow for an effective pulmonary perfusion.
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plaquetas 205, tempo de tromboplastina parcial ativada 
(aPTT) 34,2 e tempo de protombina (TP) 13,9.
No que se refere aos meios complementares de diagnóstico, 
foi realizado um ecocardiograma transtorácico (EcoTT) que 
revelou atrésia tricúspide, circuito de Fontan, regurgitação 
mitral e aórtica ligeira, fluxo arterial pulmonar normal com 
pressão arterial pulmonar média (PAPm) de 12 mmHg, com 
compromisso ligeiro a moderado da função sistólica global 
(fração de ejeção de 43%). No electrocardiograma de 12 
derivações ritmo sinusal, frequência cardíaca (FC) 96 bpm, 
PR 130 ms, eixo elétrico QRS normal, QRS 10 ms e alterações 
inespecíficas da repolarização ventricular. Na prova de 
esforço apresentou limitação da capacidade de esforço, 
relação ventilação minuto e produção de dióxido de carbono 
(VE/VCO2) aumentada, dessaturação de 16% com o esforço e 
saturação periférica de oxigénio (SpO2) final de 80%.
A indução anestésica incluiu midazolam intravenoso (iv) 
4 mg, perfusão de remifentanil 0,05 μg/kg/min e bólus de 
propofol 1,5 mg/kg. A intubação orotraqueal foi facilitada 
com rocurónio iv (0,5 mg/kg). A manutenção anestésica foi 
realizada com propofol e remifentanil em perfusão continua 
(TIVA) para facilitar a monitorização neurofisiológica.
Foram colocados 2 acessos venosos periféricos 16 G 
adicionais, um cateter arterial 18 G na artéria radial direita e 
um acesso venoso central ecoguiado na veia jugular interna 
direita.
No intra-operatório foi realizada monitorização da SpO2, 
end-tidal de CO2, capnografia, pressão venosa central, 
pressão arterial invasiva, índice bi-espectral (BIS), potenciais 
evocados somatossensitivos e motores, temperatura central, 
e débito urinário por sonda vesical com debitómetro. O 
doente foi posicionado em decúbito ventral, com manta de 
aquecimento de ar forçado. Apresentou durante a cirurgia 
períodos de hipotensão (pressão arterial média 50-55 mmHg) 
e taquicardia (FC > 110 bpm). Para tentativa de resolução 
farmacológica do perfil tensional baixo foi usada unicamente 
efedrina iv, perfazendo um total de 20 mg administrados. 
De fluidoterapia intra-operatória foram feitos 1500 mL de 
soro fisiológico (SF) a 0,9%, 500 mL de HAES-steril 6% e re-
infusão de 450 mL de sangue recuperado por cell-saver. As 
perdas de sangue totais estimadas foram de 900 mL. Para 
analgesia pós-operatória foram administrados 1000 mg iv de 
paracetamol, 100 mg iv de tramadol e 5 mg iv de morfina. A 
intervenção cirúrgica teve a duração de 5 horas, tendo sido 
realizada fixação posterior de D3 a L3.
O doente foi transferido intubado e ventilado, com propofol 
em perfusão para a Unidade de Cuidados Intensivos. No pós-
operatório imediato apresentava Hb 11,8 g/dL, plaquetas 184, 
aPTT 37,1, TP 16,6 e manteve hipotensão e taquicardia.
Durante o internamento em Unidade de Cuidados 
Diferenciados foi pedida colaboração da cardiologia-
congénitas por instabilidade hemodinâmica, tendo sido 

realizado ecocardiografia transtorácica (EcoTT) pós-
operatório que revelou anatomia compatível com ventrículo 
único morfologicamente esquerdo, hipercontractilidade/
hiperdinâmico (sob suporte aminérgico e doente 
taquicardíaco). O cardiologista sugeriu otimização da 
volémia e suspensão de aminas, a fim de evitar taquicardia/
taquidisrritmia. Foi também sugerida ponderação de início de 
hipocoagulação, se possível, pelo risco trombótico associado 
à circulação de Fontan, em substituição do AAS.
Após estabilização hemodinâmica, o doente foi extubado ao 
segundo dia pós-operatório sem intercorrências e teve alta 
para o domicílio ao oitavo dia com valores de Hb de 9,9 g/dL 
e Hct de 29,7%.

DISCUSSÃO
Uma boa compreensão da fisiologia da circulação de Fontan 
é essencial para garantir o manuseio anestésico ideal para os 
doentes com esta condição.
A circulação de Fontan consiste na comunicação direta do 
sangue venoso proveniente da veia cava superior e inferior 
com a artéria pulmonar.1 Alguns doentes com resistência 
vascular pulmonar (RVP) subóptima requerem a realização 
de uma pequena fenestração criada entre a via e a aurícula 
direita, que permite um desvio residual da direita para a 
esquerda.1 Isto limita a pressão e congestão na veia cava, 
aumenta a pré-carga do ventrículo esquerdo e o débito 
cardíaco, em detrimento de ligeira dessaturação basal.1 

Assim, doentes com circulação de Fontan, particularmente 
os com fenestração, têm SpO2 ligeiramente inferiores (~95%), 
mesmo em repouso.1

O fluxo de sangue pulmonar nestes doentes é passivo (não 
há bombeamento de sangue ativo para os pulmões) e, por 
isso, a pressão venosa central (PVC) reflete a pressão arterial 
pulmonar média, e não a pré-carga ventricular. O volume 
intravascular é o principal determinante da PVC.1 Portanto, 
a hipovolémia é mal tolerada, uma vez que uma elevada 
pressão venosa central é necessária para que ocorra adequada 
perfusão pulmonar. A pressão venosa central ideal num 
doente com Fontan é de aproximadamente 10-15 mmHg 
e a pressão venosa pulmonar auricular (aurícula esquerda 
funcional) de 5-10 mmHg.2

Doentes com fisiologia de Fontan geralmente apresentam 
venoconstrição basal (hipertensão venosa sistémica) para 
aumentar ao máximo a pré-carga e, portanto, anestésicos 
que causem vasodilatação podem ser prejudiciais para o 
débito cardíaco e levar a instabilidade hemodinâmica. A 
maioria desenvolve disfunção miocárdica e insuficiência 
cardíaca, cerca de 45% tem arritmias,1 que são extremamente 
resistentes à terapia farmacológica.2 A disfunção renal é 
também bastante frequente pela hipertensão venosa sistémica 
e reduzida perfusão de órgão.2 Também a disfunção hepática 
e o risco de fenómenos tromboembólicos são frequentes 
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nestes doentes.1 O risco de embolia gorda ou gasosa em 
grandes cirurgias é relativamente maior nos doentes com 
fenestração.1

Para além da monitorização standard, cateter arterial e 
venoso central são mandatórios nos doentes com circulação 
de Fontan em cirurgias longas,3 particularmente nas com 
perdas significativas de volume (como é o caso das cirurgias 
de correção de escoliose). A monitorização da PVC, apesar 
de limitada na posição ventral, permite ter uma noção do 
estado de volume vascular. A ecografia transesofágica pode 
ser usada intraoperatoriamente para visualização da função 
e pré-carga ventricular,1 monitorizar possíveis episódios 
embólicos1 e titular a administração intraoperatória de 
aminas (dobutamina e adrenalina).
Em termos anestésicos no intra-operatório, os objetivos são 
aumentar a PVC, de modo a manter uma pré-carga adequada, 
bom preenchimento ventricular e contractilidade, enquanto 
se evita o aumento da pós-carga. Qualquer aumento 
da resistência vascular pulmonar pode comprometer o 
preenchimento ventricular, o débito cardíaco e diminuir 
a SpO2. Deve-se evitar hipertensão, hipotensão, arritmias, 
diminuição do retorno venoso, hipoxia, hipercapnia, acidose, 
hipotermia e uso de fármacos vasoativos.2 Tudo que aumente 
a pressão média intratorácica e, portanto, a resistência 
vascular pulmonar, também deve ser evitado, como a pressão 
média excessiva das vias aéreas e pressão expiratória final 
positiva (PEEP).1

No caso descrito, o hipnótico usado na indução foi o 
propofol, cujo efeito vasodilatador sistémico transitório é 
pouco problemático aquando da manutenção adequada da 
normovolémia. Para manutenção anestésica foi feita anestesia 
intravenosa total com propofol e remifentanil em perfusão, 
o que favorece a estabilidade cardíaca e permite um melhor 
controlo das tensões arteriais. 
A ventilação foi controlada por pressão com volume 
controlado, tendo sido mantidas baixas pressões médias 
das vias aéreas, volume corrente baixo (5-6 mL/kg), tempos 
inspiratórios curtos, e positive end-expiratory pressure  
(PEEP) ausente.
Os fármacos usados na resolução de prolemas intraoperatórios 
e controlo hemodinâmico devem ser também selecionados 
cautelosamente nestes doentes. Para resolução farmacológica 
de períodos de hipotensão o fármaco utilizado foi unicamente 
a efedrina. Deve ser dada preferência a este fármaco em 
detrimento da fenilefrina, que pelo seu efeito vasoconstritor 
arterial e venoso, aumenta a pré e pós-carga e compromete 
a circulação pulmonar. A efedrina é, por isso, a elegida, 
apesar da taquifilaxia secundária, que limita o seu uso em 
bólus. A dobutamina também é uma opção pelo seu efeito β 
(vasodilatador pulmonar e aumento da contratilidade), assim 
como a adrenalina em baixas doses (0,05 µg/kg/min a 0,1 µg/
kg/min).
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Nas intervenções longas, com o doente em decúbito ventral, 
deve-se prevenir a pressão abdominal e torácica excessiva, que 
compromete a ventilação e circulação.3 A pressão abdominal 
criada pela posição ventral aplica pressão no diafragma e 
aumenta a pressão intratorácica, diminuindo a complacência 
pulmonar.3 

O aumento da pressão intra-abdominal provoca também 
compressão venosa e diminui o retorno venoso, o que pode 
resultar em hipotensão ou aumentar o sangramento venoso no 
local da cirurgia.3 Perdas hemáticas durante a cirurgia podem 
ser consideráveis, de 500-2000 mL nas fixações da coluna.3 
Para minimizar as perdas de sangue no intraoperatório 
e no pós-operatório, tratando-se de um doente que recusa 
transfusão de sangue e seus componentes, recorremos ao 
uso de cell-saver. O ácido tranexâmico, fármaco inibidor da 
fibrinólise, indicado no controle e prevenção de hemorragias 
em cirurgias ortopédicas e outras, não foi possível ser usado 
pela patologia cardíaca do doente.
Além da monitorização standard, foi feita monitorização 
da PVC e invasiva da pressão arterial (PA). Não foi utilizada 
ecocardiografia transesofágica, por impossibilidade de 
criação das condições exigidas para a execução da técnica.
Os autores realçam para a necessidade de uma preparação 
pré-operatória cuidadora, através de uma abordagem 
multidisciplinar focada na avaliação da função cardíaca 
do doente e um manuseio peri operatório centrado na 
manutenção da estabilidade hemodinâmica, para evitar um 
aumento das resistências vasculares pulmonares e, assim, 
permitir um fluxo sanguíneo pulmonar passivo, e uma 
adequada otimização da volémia para manter uma pré-carga 
elevada (PVC aumentada), que é fundamental para manter o 
débito cardíaco nestes doentes.
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científicos
c. Recusados
Apenas serão aceites manuscritos que contenham material 
original que não estejam ainda publicados, na íntegra ou em 
parte, e que não tenham sido submetidos para publicação 
noutros locais.
Após a receção do manuscrito, o editor-chefe envia-o a 
dois revisores, caso o manuscrito esteja de acordo com as 
instruções aos autores e se enquadre na política editorial.
No prazo máximo de quatro semanas, o revisor deverá 
responder ao editor-chefe indicando os seus comentários 
relativos ao manuscrito sujeito a revisão, e a sua sugestão 
quanto à aceitação, revisão ou rejeição do trabalho. Num 
prazo de 10 dias o Conselho Editorial tomará uma decisão 
que poderá ser: aceitar o artigo sem modificações; envio dos 
comentários dos revisores para que os autores procedam de 
acordo com o indicado; rejeição.
Quando são propostas alterações os Autores dispõem de 

15 dias (prazo que pode ser alargado a pedido dos autores) 
para submeterem a nova versão revista do manuscrito, 
contemplando os comentários dos revisores e do conselho 
editorial. Respondendo a todas as questões colocadas e 
uma versão revista do artigo, com as alterações inseridas 
destacadas com cor diferente.
O editor-chefe dispõe de 10 dias para tomar a decisão sobre a 
nova versão: rejeitar ou aceitar a nova versão, ou submetê-la a 
uma nova apreciação por um ou mais revisores.
No caso da aceitação, em qualquer das fases anteriores, a 
mesma será comunicada ao Autor Correspondente. 
Na fase de revisão de provas tipográficas pelos autores, não 
serão aceites alterações de fundo aos artigos. A inclusão 
destas alterações pode motivar a rejeição posterior do artigo 
por decisão do Editor-Chefe.
Em todos os casos os pareceres dos revisores serão 
integralmente comunicados aos autores no prazo de 6 a 8 
semanas a partir da data da receção do manuscrito.

Instruções aos Autores
O manuscrito deve ser acompanhado de declaração de 
originalidade e de cedência dos direitos de propriedade do 
artigo, assinada por todos os Autores.
O texto, escrito a dois espaços, com letra tamanho 12, Times 
New Roman e com margens não inferiores a 2,5 cm, em Word 
para Windows. Todas as páginas devem ser numeradas. O 
manuscrito não pode ser submetido em formato PDF.
Os Autores devem categorizar o “artigo” submetido como 
Artigo Original, de Educação Médica Contínua, de Revisão, 
de Consenso, Caso Clínico, Carta ao Editor, Editorial, 
Perspetiva ou Imagem em Anestesiologia.
Antes da submissão do manuscrito, os autores têm que 
assegurar todas as autorizações necessárias para a publicação 
do material submetido.
A transcrição de imagens, quadros ou gráficos de outras 
publicações deverá ter a prévia autorização dos respetivos 
detentores de copyright, de acordo com as normas que regem 
os direitos de autor.
Todas as investigações que envolvem seres humanos devem 
ter sido aprovadas previamente por comissões de ética 
das instituições a que pertencem os autores e terem sido 
desenvolvidas de acordo com a Declaração de Helsínquia da 
World Medical Association (http://www.wma.net).
A declaração relativa à aprovação e consentimento 
institucional deverá aparecer no início da secção Material e 
Métodos.
Se se trata de investigação animal os autores devem estar 
atentos ao Decreto-lei 129/72 de 6/7/92, à Portaria 1005/92 
de 23/10/92 e estar de acordo com as guidelines definidas no 
“Guide for the care and use of laboratory animals” disponível 
em http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-
and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf 
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Se forem usadas fotografias de doentes, estes devem ter 
a identidade resguardada ou as fotografias devem ser 
acompanhadas por uma permissão escrita.
Detalhes de identificação devem ser omitidos, se não 
essenciais, mas nunca devem ser alterados ou falsificados na 
tentativa de manter o anonimato.
Devem ser sempre utilizados os nomes genéricos dos 
medicamentos, excepto quando nome comercial é 
particularmente relevante.

Estrutura
Os textos submetidos para publicação devem ser organizados 
da seguinte forma:

Primeira Página
Deve incluir a seguinte informação:
a. Título em português e inglês, conciso e informativo. Se 

necessário, pode ser usado um complemento de título;
b. Nome dos Autores com os títulos académicos e/ou 

profissionais e respectiva afiliação (departamento, 
instituição, cidade, país);

c. Subsídio(s) ou bolsa(s) que contribuíram para a realização 
do trabalho

d. Morada e correio electrónico do Autor responsável pela 
correspondência relativa ao manuscrito;

e. Título breve para rodapé.

Segunda Página
a. Título (sem autores);
b. Resumo em português e inglês;
O Resumo para o Artigo Original deve ser estruturado da 
seguinte forma: Introdução, Material e Métodos, Resultados, 
Discussão e Conclusões, e não deve exceder as 250 palavras; 
O resumo de educação médica contínua e de revisão não deve 
exceder as 400 palavras - será estruturado. O resumo do caso 
clínico está limitado a 150 palavras e os resumos de consenso 
estão limitados a 350 palavras, todos não estruturados;
c. Palavras-chave em português e em inglês (Keywords). Um 

máximo de 10 palavras-chave, utilizando a terminologia 
que consta no Medical Subject Headings (MeSH), www.
nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html, deve seguir-se ao 
resumo.

Terceria Página e seguintes
O artigo deve ser incluído num dos seguintes itens:

Artigo Original
Artigo de investigação original que deve incluir as seguintes 
secções: Introdução (incluindo Objetivos), Material e Métodos, 
Resultados, Discussão e Conclusões, Agradecimentos (se 
aplicável), Referências, Tabelas e Figuras.
O Artigo Original não deverá exceder as 4000 palavras, 

excluindo referências e ilustrações. O texto deve ser 
acompanhado de ilustrações, com um máximo de 6 figuras/
tabelas e 40 referências bibliográficas.
Manuscritos reportando estudos randomizados e controlados 
devem seguir o CONSORT Statement http://www.consort-
statement.org/.
Manuscritos reportando ensaios clínicos devem seguir os 
critérios do ICMJE http://www.icmje.org/. 
Adesão ao QUORUM Statement (Quality of Reporting of 
Meta-analysis) e o ao STARD (Standards for Reporting 
of Diagnostic Accuracy), que guiam os autores sobre a 
informação que deve ser incluída para permitir que os leitores 
e revisores avaliarem o rigor e transparência da investigação.
A contagem da palavra: até 4000
Resumo estruturado: Sim e até 250 palavras
Tabelas/Figuras: até 6
Referências: até 40

Artigo de Educação Médica Contínua
Artigo sobre temas de grande interesse científico, com o 
objetivo de atualização. 
O texto não deve exceder as 3500 palavras, excluindo 
ilustrações e referências. Deve ter no mínimo 30 referências 
bibliográficas recentes, sendo permitidas no máximo 10 
ilustrações. No final do texto deve ser incluído um teste com 
questões para avaliação do que aprendeu.
A contagem da palavra: até 3500
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 30

Artigo de Revisão Sistemática
A revisão sistemática deve seguir o formato: Introdução 
(inclui a justificação e objetivo do artigo), Métodos, 
Resultados, Discussão e Conclusões. O assunto deve ser 
claramente definido. O objetivo de uma revisão sistemática é 
produzir uma conclusão baseada em evidências. Os métodos 
devem dar uma indicação clara da estratégia de pesquisa 
bibliográfica, a extração de dados, classificação e análise de 
evidências. 
Siga as PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) guidelines disponíveis em 
http://www.prisma-statement.org/
Não deve exceder 6000 palavras, excluindo referências 
e ilustrações. Não deverá ter mais de 100 referências 
bibliográficas. O uso de tabelas e figuras para sumariar 
pontos críticos é encorajado.
A contagem da palavra: até 6000
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 100



Artigo de Revisão Narrativa
Artigo abrangente que tem como objetivo: sumariar, analisar, 
avaliar ou sintetizar informação que já foi publicada. Oferece 
uma avaliação exaustiva e crítica da literatura publicada e 
fornece as conclusões que a literatura avaliada permite.
São artigos por convite da equipa editorial mas, 
excecionalmente autores não convidados poderão submeter o 
projeto de artigo de revisão, que julgado relevante e aprovado 
pelo editor, poderá ser desenvolvido e submetido às normas 
de publicação.
O texto deverá ter as mesmas secções do Artigo Original. A 
secção Métodos deve ser utilizada para descrever como foi 
feita a revisão da literatura.
As orientações relativas à dimensão do texto são idênticas ao 
do artigo de Revisão Sistemática.
A contagem da palavra: até 6000
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 100

Artigo de Consenso
O objetivo dos Consensos é orientar a prática clínica (por 
exemplo, diretrizes, parâmetros de prática, recomendações).
Deve descrever o problema clínico a ser abordado; o 
mecanismo pelo qual o consenso foi gerado; uma revisão da 
evidência para o consenso (se disponível), e a sua utilização 
na prática.
Para minimizar a confusão e aumentar a transparência, 
os consensos devem começar por responder às seguintes 
questões:
- Que outras orientações/guidelines estão disponíveis sobre 
o tema?
- Quais as razões que justificaram a procura deste consenso?
- Como e porquê este difere das orientações existentes?
A SPA, o colégio da especialidade, as entidades oficiais e/ou 
grupos de médicos que desejem publicar consensos, poderão 
submetê-los à RSPA. O Editor-Chefe poderá colocar como 
exigência a publicação exclusiva das recomendações na RSPA.
Poderá ser acordada a publicação de uma versão resumida 
na edição impressa cumulativamente à publicação da versão 
completa no site da RSPA.
A contagem da palavra: até 8000
Resumo estruturado: não necessário e até 350 palavras
Tabelas/Figuras: até 5
Referências: até 100

Caso Clínico
O relato de um caso clínico só justifica a sua publicação 
na presença de um evento ou patologia rara que implicou a 
adoção de condutas não descritas e originais para a resolução 
dos problemas levantados, aspetos inusitados, evoluções 
atípicas ou inovações terapêuticas, entre outras. 

Os casos difíceis ou complicados, mas que não trouxeram 
nada de novo, não são considerados publicáveis. 
As secções serão: Introdução, Caso Clínico, Discussão e 
Referências.
O texto não deve exceder as 2000 palavras e 15 referências 
bibliográficas. Deve ser acompanhado de figuras ilustrativas. 
O número de tabelas/figuras não deve ser superior a 6. Não 
devem ter mais de 4 autores, mas se tiverem mais deve ser 
dada uma justificação.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário e até 150 palavras
Tabelas / Figuras: até 6
Referências: até 15

Carta ao Editor
Deve ser objetiva e construtiva. Deve constituir um 
comentário fundamentado a um artigo publicado 
anteriormente na revista, enviado não mais de três meses 
após a publicação do texto original, ou uma nota sobre um 
tema de interesse geral para os anestesiologistas. Deve ser 
breve (250 a 800 palavras) e pode conter até duas ilustrações 
e ter um máximo de 7 referências bibliográficas. A resposta(s) 
do(s) Autor(es) deve observar as mesmas características. Não 
precisam de resumo.
A contagem da palavra: até 800
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 7

Editorial
Os Editoriais serão solicitados por convite do Conselho 
Editorial. Serão comentários sobre tópicos actuais. Não devem 
exceder as 1500 palavras, nem conter mais de uma tabela/
figura e ter um máximo de 15 referências bibliográficas. Não 
precisam de resumo
A contagem da palavra: até 1500
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 1
Referências: até 15

Perspetiva
Artigo elaborado por convite do Conselho Editorial. Podem 
cobrir uma grande diversidade de temas com interesse para 
a Anestesiologia: problemas atuais ou emergentes, gestão 
e política de saúde, história da anestesiologia, ligação à 
sociedade, epidemiologia, etc. Não precisam de resumo.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 10
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Imagem em Anestesiologia
Apresentação sucinta com imagens interessantes, 
novas e altamente educativas para destacar informação 
anestesiológica pertinente.
Devem incluir um título em português e em inglês com um 
máximo de oito palavras e um texto com um máximo de 
200 palavras. Não podem ter mais de três autores e cinco 
referências bibliográficas. Não precisam de resumo.
Só são aceites imagens que não tenham sido previamente 
publicadas.
Conteúdo suplementar em vídeo pode ser incluído.
A contagem da palavra: até 200
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 5
Vídeos: até 2
Referências: até 5

Informações Complementares
A partir da segunda página, inclusive, todas as páginas devem 
ter em rodapé o título breve indicado na página 1.

Abreviaturas
Abreviaturas ou acrónimos não devem ser utilizados no 
título e no resumo, mas apenas no texto e de forma limitada. 
Abreviaturas não consagradas devem ser definidas na 
primeira utilização, por extenso, logo seguido pela abreviatura 
entre parenteses. Uso excessivo e desnecessário de acrónimos 
e abreviaturas deve ser evitado.

Nomes de Medicamentos
Não é recomendável a utilização de nomes comerciais de 
fármacos (marca registrada), mas quando a utilização for 
imperativa, o nome do produto deverá vir após o nome 
genérico, entre parênteses, em minúscula, seguido do símbolo 
que caracteriza marca registrada, em expoente (®).Forneça o 
nome do fabricante, cidade e país.

Unidades de Medida
As medidas de comprimento, altura, peso e volume devem 
ser expressas em unidades do sistema métrico (metro, 
quilograma ou litro) ou seus múltiplos decimais.
As temperaturas devem ser dadas em graus Celsius (ºC) e a 
pressão arterial em milímetros de mercúrio (mmHg).
Todas as medições hematológicas ou bioquímicas serão 
referidas no sistema métrico de acordo com o Sistema 
Internacional de Unidades (SI).

Tabelas, Figuras ou Fotografias
É de responsabilidade do autor obter autorização por escrito 
e, se necessário, pagar todas as taxas de copyright ao titular 
do direito para republicação na RSPA.
1. obter a do detentor do copyright (geralmente a editora)

2. fornecer cópias da autorização com a apresentação (anexá-
lo como “material suplementar” na área de upload de 
ficheiros no OJS

3. reconhecer a fonte na legenda da figura/tabela com uma 
referência numerada

4. fornecer a citação completa na lista de referências

A inclusão de tabelas e/ou figuras já publicadas, implica a 
autorização do detentor de copyright (autor ou editor).
A publicação de ilustrações a cores é gratuita. O material 
gráfico deve ser entregue em um dos seguintes formatos:
Bitmap (. Bmp), GIF (. Gif), JPEG (. Jpg), Pict (. Pic), Portable 
Document Format (. Pdf), TIFF (. Tif), Excel.
As Tabelas (ou Quadros)/Figuras devem ser numerados de 
acordo com ordem em que são citadas no texto e assinaladas 
em numeração árabe e com identificação, Tabela/Quadro/
Figura. 
Toda a Tabela/Quadro ou Figura incluída no artigo têm de 
ser referida no texto:
Exemplo: Uma resposta imunitária anormal pode estar na 
origem dos sintomas da doença (Fig. 2). Esta associa-se a 
outras duas lesões (Tabela 1).
As Figuras quando referidas no texto são abreviadas para 
Fig., enquanto as Tabelas/Quadros não são abreviadas. Nas 
legendas ambas as palavras são escritas por extenso. 
As Tabelas e Figuras devem ter legenda e são numerados com 
numeração árabe independente e na sequência em que são 
referidas no texto
Exemplo: Tabela 1, Fig.1, Fig. 2, 
As Tabelas e Figuras devem ser acompanhadas da 
respectiva legenda, sucinta e clara. As legendas devem ser 
autoexplicativas (sem necessidade de recorrer ao texto para 
as entender) – é uma declaração descritiva.
Legenda das Tabelas: Colocada por cima do corpo da tabela 
e justificada à esquerda. Na parte inferior serão colocadas 
todas as notas informativas – notas de rodapé (abreviaturas, 
significado estatístico, etc.)
Legenda das Figuras: Colocada por baixo da figura, gráfico 
e justificada à esquerda.
As imagens devem ser apresentadas em páginas separadas 
nos formatos exigidos, em condições de reprodução, de 
acordo com a ordem em que são discutidas no texto.

Agradecimentos (facultativo)
As referências bibliográficas devem ser classificadas e 
numeradas por ordem de entrada no texto. Devem ser 
identificadas no texto com algarismos árabes em expoente. 
Exemplo: “Os potenciais benefícios de evitar a circulação 
extracorpórea consistem na redução de complicações pós-
operatórias, tais como a inflamação sistémica generalizada,3 
fibrilação atrial,4 sangramento,5 de disfunção renal,6,7 e lesão 
cerebral.8



As citações completas devem ser listadas por ordem numérica 
no final do texto.
As abreviaturas usadas na nomeação das revistas devem ser 
as utilizadas pelo Index Medicus Journal Abbreviations ftp://
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf
Incluir apenas as referências acessíveis a todos os leitores. Não 
incluir artigos publicados sem revisão por pares, ou material 
que aparece em programas de congressos ou em publicações 
organizacionais.
Manuscritos em preparação ou submetidos para publicação 
nunca são aceitáveis como referências. 
Se citar manuscritos aceites para publicação como referências, 
marcá-los como “in press”
Notas: 
Não indicar mês da publicação. Nas referências com 6 ou 
menos Autores, todos devem ser nomeados. Nas referências 
com 7 ou mais autores, devem ser nomeados os 6 primeiros 
seguidos de “et al”. 

Seguem-se alguns exemplos de como devem constar os vários 
tipos de referências.

Artigo
Apelido seguido das Iniciais do(s) Autor(es). Título do artigo. 
Título da revista [abreviado]. Ano de publicação; Volume: 
páginas.
1. Com menos de 6 autores
Brown EN, Purdon PL. The aging brain and anesthesia. Curr 
Opin Anaesthesiol. 2013;26:414-9.
2. Com mais de 6 autores
Pacella E, Pacella F, Troisi F, Dell’edera D, Tuchetti P, Lenzi T,  
et al. Efficacy and safety of 0.5% levobupivacaine versus 0.5% 
bupivacaine for peribulbar anesthesia. Clin Ophthalmol. 
2013;7:927-32.
3. Sem autores
Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health 
News. 2005; 11:11.

Monografia
Autor/Editor AA. Título: completo. Edição (se não for a 
primeira). Vol. (se for trabalho em vários volumes). Local de 
publicação: Editor comercial; ano.
1. Com Autores:
McLoughlin T. Magnetic resonance imaging of the brain and 
spine. 3rd ed. Philadelphia: Mosby; 2012.
2. Com Editor:
Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: 
Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: 
Zuckschwerdt; 2001.

Capítulo de Monografia
Blitt C. Monitoring the anesthetized patient. In: Barash PG, 

Cullen BF, Stoelting RK, editors. Clinical Anesthesia. 3rd ed. 
Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1997. p 563-85.
Relatório Científicos/Técnico
Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report. 
Cincinnati: National Institute for Occupational Safety and 
Health; 2001 Feb. Report No.: HETA2000-0139-2824.

Tese/Dissertação Académica
Jones DL. The role of physical activity on the need for revision 
total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of 
the knee [dissertação].
Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2001.

Documento de Conferência
Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. 
Canabinoids and pain. In: Dostorovsky JO, Carr DB, 
Koltzenburg M, editors. Proceedings of the 10th World 
Congress on Pain; 2002 Aug 17-22; San Diego. Seattle: IASP 
Press; 2003. p. 437-68.

Documento electrónico
1. CD-ROM
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of 
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins, 2002.http://www.umi.com/proquest/.
2. Monografia da Internet
Van Belle G, Fisher LD, Heagerty PJ, Lumley TS. Biostatistics: 
a methodology for the health sciences [e-book]. 2nd ed. 
Somerset: Wiley InterScience; 2003 [consultado 2005 Jun 
30]. Disponível em: Wiley InterScience electronic collection.
3. Homepage/Website
Cancer-Pain.org [homepage na Internet]. New York: 
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01; 
[consultado 2002 Jul 9].Disponível em: http://www.cancer-
pain.org/.

A exatidão e rigor das referências são da responsabilidade do 
Autor.

Erratas e Retractações
Erratas
A RSPA publica alterações, emendas ou retracções a um 
artigo anteriormente publicado, se, após a publicação, 
forem identificados erros ou omissões que influenciem a 
interpretação de dados ou informação. Alterações posteriores 
à publicação assumirão a forma de errata.

Retractações
Revisores e Editores assumem que os autores relatam trabalho 
com base em observações honestas. No entanto, se houver 
dúvidas substanciais sobre a honestidade ou integridade 
do trabalho, submetido ou publicado, o editor informará 
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os autores da sua preocupação, procurará esclarecimento 
junto da instituição patrocinadora do autor e / ou instituição 
empregadora. Consequentemente, se estes considerarem 
o artigo publicado como fraudulento, a RSPA procederá à 
retractação. Se, este método de investigação não obtiver uma 
conclusão satisfatória, o editor pode optar por conduzir a sua 
própria investigação, e pode optar por publicar uma nota de 
preocupação sobre a conduta ou integridade do trabalho. 

Nota final: para um mais completo esclarecimento sobre 
este assunto aconselha-se a leitura das Recommendations 
for the Conduct, Reporting, Editing and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals do International 
Commitee of Medical Journal Editors), disponível em http://
www.ICMJE.org

Última revisão: Maio 2017
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COORDENAÇÃO: FORMADORES:
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JOSÉ G AGUIAR RITA RESENDE ZÉLIA MOREIRA

8 e 9 de março de 2019

25 e 26 de maio de 2019
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Centro Biomédico de Simulação
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Organização: * SPA – Grupo de Via Aérea
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