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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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Confiança na Anestesiologia Portuguesa
Confidence in Portuguese Anesthesiology
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.18599

Estimados Colegas,
A Anestesiologia portuguesa vive num panorama dif ícil 

em que enfrenta vários desafios.

As necessidades crescentes de cuidados de saúde de 

uma população envelhecida, com uma baixa esperança 

média de vida saudável, o alargar de competências dos 

anestesiologistas, a escassez de recursos humanos e a má 

gestão, fazem com que a Anestesiologia seja discutida 

pelas piores razões.

A fuga de talentos para o sector privado ou países 

financeiramente mais apetecíveis está a fazer envelhecer 

os quadros médicos do Serviço Nacional de Saúde de 

forma preocupante particularmente nalgumas regiões do 

país.

Uma nota de otimismo, a Sociedade Portuguesa de 

Anestesiologia tem vindo a aumentar o número de sócios principalmente à custa de colegas mais novos. Entram na 

Sociedade enquanto internos e permanecem depois. É muito positivo, este interesse pelas atividades que desenvolvemos, 

esta vontade associativa de refletir em conjunto, de organizar e frequentar os nossos cursos, de participar no  Congresso, 

nas Tertúlias, a disponibilidade com que o fazem e o excelente trabalho que produzem que culminou no 1º ENIA e 1ª 

Caminhada Comemorativa do Dia Mundial da Anestesiologia de 2018.

Este ano o Serviço Nacional de Saúde faz 40 anos, aniversário que está a ser festejado com dignidade. Recordam-se 

os precursores, os pais, as figuras que o prestigiaram, presta-se homenagem a todos, e fala-se de como conseguir 

preservá-lo. É reconhecida a qualidade alcançada e as ameaças atuais.

Também na Anestesiologia homenageamos figuras que no país se destacaram e tiveram papel importante no 

desenvolvimento da especialidade em vários locais. Quando recordamos e homenageamos colegas que pelo seu trajeto 

de vida prestigiaram a Anestesiologia portuguesa é esta que sai engrandecida, somos todos nós.

Espero que as novas gerações mas também nós, os menos jovens consigamos ir buscar inspiração a estas figuras que 

no seu tempo souberam ser arrojadas, encontrando soluções inovadoras que permitiram criar os alicerces da Moderna 

Anestesiologia Portuguesa. 

Otimista e perseverante confio que os Anestesiologistas Portugueses conseguirão reinventar-se, otimizar os recursos 

existentes e aumentar as capacidades formativas mantendo os níveis de excelência.

Com grande maturidade os órgãos representativos dos Anestesiologistas portugueses terão que unir esforços e 

sinergicamente encontrar formas de alcançar estes objetivos.
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No Congresso deste ano, em março foram homenageados 

três colegas que se distinguiram e marcaram a diferença: 

António Lopes Craveiro, António Pinheiro de Almeida e 

Fernanda Nunes.

Escrevo aqui o que na altura afirmei sobre o Dr. Craveiro 

pois oportunamente serão publicados os artigos de  

Lucindo Ormonde e Pedro Amorim que se associaram a 

estas homenagens e privaram mais de perto com o Prof. 

Pinheiro de Almeida que recordo pelo seu perfeccionismo 

e crítica acutilante nos cursos da Fundação Europeia 

de Ensino de Anestesiologia e a Dra. Fernanda Nunes, 

uma referência na Neuroanestesiologia nacional quando 

iniciei a minha carreira nessa área.

Fernando Pessoa escreveu:   "A história de um homem 

mede-se pelo seu contributo para as gerações futuras".

António Craveiro dignificou a Anestesiologia coimbrã e nacional. Natural da Guarda viveu em Coimbra desde os 

tempos de estudante, e licenciou-se em Medicina em 1964. Desde então exerceu a sua atividade profissional nos 

Hospitais da Universidade de Coimbra, com um curto interregno durante o serviço militar em Africa.

Inicialmente ligado à Medicina Interna a guerra do ultramar fez com que abraçasse a Anestesia onde desde 1977 esteve 

ligado à gestão do Bloco Operatório como membro da primeira “Comissão para o estudo e estruturação dos Blocos 

Operatórios”.

Entre 1982 e 1985 foi adjunto da Direção Clínica no Conselho de Gerência dos Hospitais da Universidade de Coimbra 

(HUC), com o pelouro do bloco operatório e a partir de 1987 passou a ser diretor do bloco. Assim, dirigiu o bloco 

operatório central dos HUC durante 23 anos, desde 1982 até 2005, altura em que se reformou.

Com ele iniciou-se a intervenção da Anestesiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) na 

gestão do bloco operatório.

A partir de 1997 foi também o diretor de serviço de Anestesiologia num mandato que representou um período de 

grande estabilidade, progresso e pacificação,  pois criou excelente ambiente de trabalho e  bom clima para a formação 

de internos que ele acolhia com a sua exigente bonomia.

Nos oito anos da sua direção ampliou a divulgação da especialidade, com base nos princípios e valores da Anestesiologia 

moderna, reforçou as bases fundamentais da sua evolução:  aprofundando e diversificando o trabalho assistencial, a 

requalificação dos Anestesistas, a investigação e a comunicação científica.

Em 1997 é aberta a Consulta de Anestesiologia, em 1998 é iniciada a Analgesia de Trabalho de Parto de forma regular 

e é estruturada a Anestesia fora do Bloco com um responsável por esta área além de se 

abrirem mais camas de Cuidados Pós Anestésicos.

É reorganizada toda a anestesia da área de Celas com os blocos operatórios periféricos de várias especialidades 

cirúrgicas e em 2004 é criada a Unidade de Dor Aguda.

É também incrementado o componente científico e formativo com a organização de Palestras, Fóruns e Cursos de 

reconhecido prestígio.
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A generalidade dos eventos científicos nacionais conta também com a presença de Anestesistas dos Hospitais da 

Universidade de Coimbra em palestras e conferências e os seus internos são reconhecidos com prémios ou menções 

honrosas das Sociedades Científicas. Com ele o serviço organiza os Tempos do Interno, os cursos de Anestesia 

Locorregional, o Congresso Anestesia 2000, as Conversas ao café e o Forum Dor e Cidadania. Todo o serviço era 

mobilizado.

A formação científica em particular a dos internos era uma prioridade, e em 2003 o exame do diploma europeu, foi 

introduzido no serviço sendo o ITA pago a todos os internos do 2º e 3º ano.

Os jantares de Natal e as sardinhadas no feriado da cidade eram concorridos com participação de todos desde o interno 

recém-chegado até às secretárias do serviço.

Foi visionário. Recordo a sua intervenção no fórum de Dor e Cidadania em 2004, a que presidiu, e em que exortou os 

anestesistas a tudo fazerem para combater a dor dos doentes, salientando existirem formas cada vez mais eficazes para 

a mitigar. 

Enumerando as unidades disponíveis no seu serviço - Dor Crónica, Dor Aguda e Analgesia de Parto, Lopes Craveiro 

afirmou: "para prosseguir esta caminhada é necessário criar condições para que todos os pacientes usufruam dos seus 

benef ícios".

Em declarações aos jornalistas no final da sessão, defendeu que o doente terminal "tem o direito a ter uma boa morte, a 

não ter dores, existindo na medicina meios para combater o sofrimento, sendo as unidades de paliativos um imperativo 

nacional”.

O Dr. Craveiro trabalhou também na Sociedade Portuguesa de Anestesiologia onde Presidiu ao Conselho fiscal entre 

1997 e 2004, e foi   membro do conselho editorial da revista.

Na Ordem dos Médicos pertenceu ao Conselho Regional do Centro, entre 1996 e 1998, e ao Conselho Nacional de Ética 

e Deontologia de 1999 a 2001.

De realçar ainda, a marca que deixou nas gerações mais novas, nos internos que com ele conviveram e aprenderam e, 

que a ele dedicaram palavras amigas de gratidão. 

Fazendo minhas as palavras de Carlos Drummond de Andrade: “Sentimos saudade de certos momentos da nossa vida e 

de certas pessoas que passaram por ela”.

Pela sua competência, dedicação, profissionalismo e bonomia, merece o nosso reconhecimento, carinho e amizade. 

Não queremos que o tempo desvaneça a sua memória. Queremos que esta nos continue a inspirar a todos, todos os 

dias e por isso o homenageamos.

Em abril faleceu outra figura importante da Anestesiologia 

portuguesa que soube marcar a diferença criando o 

primeiro serviço de Anestesiologia da zona centro do 

país, em Viseu em 1971, de acordo com informação do 

atual diretor de serviço José Pedro Assunção que numa 

singela homenagem escreveu o que a seguir se transcreve:

"No passado dia 25 de Abril, deixou-nos mais sós a morte 

do Dr. José Joaquim Madureira Trindade de Oliveira, aos 

87 anos de idade.
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Mas o Dr. Trindade de Oliveira deixou-nos também a memória de uma ímpar e pioneira dedicação científica, técnica e 

organizativa à especialidade médica de Anestesiologia e à prática da Anestesia em Portugal.

Construtor do primeiro Serviço da especialidade na Zona Centro, - no Hospital da Misericórdia de Viseu, com um 

projeto apresentado em 1968, mas só aprovado em 1971, Serviço que dirigiu até à aposentação, em 1999, o seu nome 

sempre permanecerá ligado à moderna diferenciação, importância e atualização desta valência médica e cirúrgica no 

nosso país.

Com o voto de guardarmos do Dr. Trindade de Oliveira o documento de um competente e dedicado percurso profissional 

aliado à sua exemplar presença amiga, humana e cidadã - cúmplice e solidária -, lamentamos profundamente o seu 

triste, mas inexorável, desaparecimento.

José Pedro Assunção, Diretor de Serviço de Anestesiologia do Hospital de Viseu."

Certa de que estas figuras ímpares da Anestesiologia portuguesa nos inspirarão a fazer das dificuldades atuais 

oportunidades para evoluir, convido para a 2ª Caminhada Comemorativa do Dia Mundial da Anestesiologia no dia 19 

em Coimbra, as Tertúlias de Anestesiologia em São Miguel em Novembro e a 2ª Ecoweek, iniciativas SPA para este ano.

Um Outouno inspirador,

(Rosário Órfão, Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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postoperative day one, 41.8% of patients reported mild or moderate 
pain, and 58.9% complained of functional limitations. Women 
reported pain more frequently than men (p = 0.001). Higher doses of 
midazolam were independently associated with postoperative pain 
at 24 hours in men, but not in women, with multivariate analyses 
showing an adjusted OR of 1.73 (IC 95% 1.26–2.37).
Conclusion: Our results suggest an association between higher 
midazolam doses and more frequent report of postoperative pain, 
in men only. Further studies are needed to evaluate whether this 
association is due to a true causal relation between midazolam and 
pain.

RESUMO
Introdução: As benzodiazepinas são frequentemente prescritas 
como pré-medicação ansiolítica no contexto cirúrgico. Apesar de 
existir evidência que o midazolam possa interferir na nocicepção, os 
resultados são contraditórios, com estudos sugerindo efeitos anti-
nociceptivos enquanto outros apontam para efeitos de hiperalgesia.
Objetivo: Determinar o impacto do midazolam endovenoso na dor e 
limitação funcional após artroscopia do joelho em ambulatório.
Métodos: Neste estudo observacional retrospetivo avaliámos 
os doentes submetidos a artroscopia do joelho sob bloqueio 
subaracnoideu em regime de ambulatório, entre janeiro 2011 e 
dezembro 2015. Foram analisados dados demográficos e clínicos, 
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ABSTRACT
Introduction: Benzodiazepines are frequently prescribed to surgical 

patients as anxiolytic premedication. Evidence suggests that 

midazolam also impacts on nociception, however, conflicting results 

have been published reporting both antinociceptive and hyperalgesic 

effects. Our aim was to assess how intravenous midazolam affects 

pain and functional outcome after ambulatory knee arthroscopy.

Methods: We conducted an observational retrospective cohort study. 

All patients submitted to arthroscopic knee surgery under spinal 

anesthesia in our ambulatory surgery center between January 2011 

and December 2015 were analyzed. We recorded demographic and 

clinical data, anesthetic drugs administered, and post-operative 

pain scores and functional limitations obtained through a telephone 

interview conducted 24 hours after surgery. The association between 

midazolam dose and pain, as well as limitations, was estimated 

by logistic regression, adjusting for age, ASA, opioids and local 

anesthetics.

Results: We included 270 patients. Mean age was 52.2 ± 9.6 years, 

55.9% of patients were male and 95,9% ASA status 1 or 2. At 
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INTRODUCTION
The role of an anxiolytic premedication in the ambulatory 
surgical population is under constant debate. Premedication 
practices with benzodiazepines vary greatly amongst 
geographic areas and even within providers at a given 
institution, being often prescribed to surgical patients in this 
context.1

Midazolam is the most popular benzodiazepine used prior to 
surgery due to its rapid onset, short half-life and acceptable 
safety profile.1 It exerts its pharmacological effects by binding 
to benzodiazepine receptors that modulate γ-aminobutyric 
acid receptor type A (GABA-A), the major inhibitory 
neurotransmitter in the central nervous system. These 
receptors are found in several sites, such as cerebral cortex, 
hippocampus, cerebellum, brain stem and along the spinal 
cord, with the highest density in lamina II of the dorsal 
horn.2,3 Furthermore, midazolam may interact with other 
receptors, namely DOP receptors in the spinal cord, that can 
contribute to its antinociceptive effect when administrated 
intrathecally.4,5 The supraspinal mode of action, however, is 
not clear.3-6

Studies in both animals and humans have shown that 
intravenous midazolam decreases the intra-operative 
requirements of volatile agents,7,8 and might as well exert a 
central antiemetic effect, although this mechanism is not 
well established.1 Nevertheless, its effect on nociception is 
still unknown.
In animal studies, midazolam has ambiguous effects on 
nociception depending on the route of administration 
and the method used to assess pain: while intrathecally 
administered midazolam consistently attains an analgesic 
result,9-11 intraperitoneal midazolam has been shown to 

fármacos administrados, intensidade da dor pós-operatória e 
limitação funcional, através de contacto telefónico 24 horas após a 
cirurgia. A associação entre a dose de midazolam e intensidade de 
dor e limitação funcional foi estimada usando modelos de regressão 
logística ajustada para a idade, ASA, uso de opióides e anestésicos 
locais.
Resultados: Foram incluídos 270 doentes, com idade média de 
52,2 ± 9,6 anos, 55,9% do sexo masculino e 95,9% ASA 1 ou 2. Às 
24 horas, 41,8% referiam dor ligeira a moderada e 58,9% referiam 
limitação funcional. As doentes do sexo feminino referiram mais 
frequentemente dor (p = 0,001). Doses mais altas de midazolam 
associaram-se a maior probabilidade de dor às 24 horas, mas apenas 
no sexo masculino, com um odds ratio ajustado de 1,73 (IC 95% 1,26–
2,37).
Conclusão: O nosso estudo sugere uma associação entre aumento 
da intensidade da dor pós-operatória após administração de maiores 
doses de midazolam, no sexo masculino. Contudo, mais estudos 
serão necessários para comprovar esta associação.

promote both antinociceptive and nociceptive effects6,11; 
intracerebroventricular injection may also be associated with 
hyperalgesia.12 This nociceptive effect is believed to be due to 
a supraspinal mechanism.9-12

In humans, similar antinociceptive results of regional 
administration of midazolam have been published: 
intrathecal, epidural, intra-articular or brachial plexus 
administration of midazolam improved postoperative 
analgesia and reduced rescue analgesics, without adding any 
significant side effects.13,14

Nevertheless, the effect of intravenous midazolam on 
human nociception has not become evident yet, with studies 
showing conflicting results.15-17 Evidence from animal studies 
suggests that midazolam could also have hyperalgesic effects 
in humans, with one study in volunteers demonstrating 
increased pain perception with midazolam.15

We have, however, found this association between midazolam 
and pain (in men only) as an unexpected result in a previous 
study addressing a different research question.18

Therefore, with this uncertainty whether systemically 
administered midazolam is analgesic or hyperalgesic, we 
conducted a retrospective study to address the effect of 
different intravenous midazolam doses on postoperative 
pain and ambulation scores of outpatients submitted to 
arthroscopic knee surgery.
We hypothesize that midazolam increases pain perception in 
patients submitted to ambulatory surgery, and that this effect 
might be different amongst genders.

MATERIAL AND METHODS
Ethics Approval
Ethical approval was obtained from the Hospital Ethics 
Committee, number 91/2015. The need for patient consent 
was waived since the study was retrospective and only 
documented existing clinical practice. 

Study Population
For this retrospective cohort study we included all adult 
patients submitted to elective arthroscopic knee surgery 
under spinal anesthesia in the Ambulatory Surgery Center 
of our hospital, between January 2011 and December 2015.

Data Collection
All data were retrospectively collected between January 
and April 2016 by reviewing patient files and anesthesia 
records. Demographic data included sex and age. The 
American Society of Anesthesiology (ASA) physical status, 
duration of surgery, type of anesthesia (spinal or combined 
spinal-femoral block) and doses of administered drugs were 
also recorded. Pain and functional status scores had been 
obtained and previously recorded into patient files on routine 
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basis during a telephone interview conducted by a nurse at 
the first postoperative day.

Exclusion Criteria
Patients with incomplete data or patients that received 
combined spinal-femoral block were excluded from the study.

Definition of Variables
The main exposure variable was total midazolam dose 
administered intravenously in the theatre, immediately 
before the spinal block or during surgery.
The primary outcome was pain, classified as none, mild, 
moderate or severe, according to the patients̀  self-report 
during the telephone interview 24 hours postoperatively. 
Secondary outcomes were: postoperative limitations, defined 
as difficulties in walking or carrying out daily activities at 
the time of the telephone interview, and other postoperative 
complications. 
We consider there might be a different effect among 
genders;  concomitant use of opioids, different doses of local 
anesthetic, ASA status and age were are also deemed potential 
confounders or effect modifiers, because they might affect 
the individual perception of pain.

Statistical Analysis
We used a convenience sample that included all cases during 
the 5-year study period, and this determined the sample 
size. Categorical variables were presented as frequencies and 
percentages and continuous variables as means and standard-
deviation (mean ± SD).
In univariate analyses, categorical variables were compared 
by chi-square tests. The mean values of continuous variables 
were compared between groups using t-tests.
The odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI) 
for the association between midazolam dose and pain or 
limitations were estimated by logistic regression models, 
adjusting for age, ASA status, dose of local anesthetic and 
opioid use. The analyses were performed separately for each 
gender. All reported p values are two-tailed, with a p value 
less than 0.05 indicating statistical significance.
All statistical analyses were performed with StataCorp®.

RESULTS
Participants
Over 5 years, a total of 314 patients were submitted to 
arthroscopic knee surgery under spinal anesthesia in the 
Ambulatory Surgery Center. A flowchart of patient entry into 
the study is shown in Fig. 1.
There were no significant differences between included and 
excluded subjects regarding age, gender, ASA status, local 
anesthetic dose, opioid dose and readmission rate. However, 

the mean dose of midazolam was significantly higher among 
excluded patients (p = 0,041). Among the 270 patients 
included in the study, 55.9% were male, the mean ± SD age 
was 52.2 ± 9.6 years and 95.9% of the patients were classified 
as ASA status 1 or 2.
Table 1 lists the characteristics of patients in the study, 
according to gender.
Female patients were older (p = 0,002), but there were no 
significant differences between male and female patients 
regarding ASA status, midazolam dose, local anesthetic dose, 
opioid use and limitations. However, women reported more 
frequent and more severe pain than men (52.1% versus 34.5%, 
respectively, p = 0,001).
All spinal anesthesias, except one, were performed in the 
lateral position with hyperbaric bupivacaine (mean ± SD: 9.2 
± 1.46 mg); one patient received levobupivacaine. Seventeen 
patients also received intrathecal sufentanil (1-2.5 μg), and 
thirteen received intravenous fentanyl (0.05-0.1 mg) as pre-
medication. Intravenous midazolam was administered as 
one or more boluses before induction of spinal anesthesia, or 
during surgery; the total dose for each patient varied between 
0 and 8 mg (mean ± SD: 3.3 ± 1.43 mg). All surgeries lasted 
less than 2 hours.

Outcome
At the first postoperative day, 114 (42.2%) patients reported 
mild or moderate pain, and 159 (58.9%) complained of some 
functional limitation.
Higher doses of midazolam were associated with more 
frequent postoperative pain in men (p = 0.008) but not in 
women (Fig. 2), and this effect was independent of other 
variables. The adjusted OR for reporting pain was 1.73 (95% 
CI 1.26–2.37). Higher doses of midazolam were also linked 
to more postoperative functional limitations, but without 
statistical significance (p = 0.070). 
On the univariate analysis there was no statistical difference 
regarding the use of opioid and postoperative pain (p = 
0.692 and p = 0.845, for male and female, respectively) or 
limitations (p = 0.958 and p = 0.280, for male and female, 
respectively). However, in the multivariate analysis, adding 

Figure 1. Flowchart of patients in the study
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the effect of midazolam to the age-, ASA-, local anesthetic 
use-adjusted model, intrathecal opioids even seemed to 
increase postoperative pain among men (OR=3.99, 95% CI 
1.07–14.91).
There was no statistical difference between different doses of 
local anesthetic and postoperative pain or limitations.
Tables 2 and 3 present the odds ratios (95% CI) for multivariate 

analyses exploring the association between opioid use and 
midazolam doses and pain or limitations, respectively, 
according to gender.
Regarding postoperative complications, only one patient 
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Variable Male Patients
(n=151)

Female Patients
(n=119) P value

Age

years – mean ± SD 50.5 ± 10.5 54.3 ± 8.2 0.002

ASA status

1 – no. (%) 42 (27.8) 20 (16.8) 0.101

2 – no. (%) 103 (68.2) 94 (79.0) 0.101

3 – no. (%) 6 (4.0) 5 (4.2) 0.101

Midazolam dose

mg – mean ± SD 3.19 ± 1.42 3.40 ± 1.45 0.213

Local anaesthetic dose

mg – mean ± SD 9.12 ± 1.18 9.17 ± 1.73 0.780

Opioid use

None – no. (%) 131 (86.8) 109 (91.6) 0.211

Sufentanil – no. (%) 13 (8.6) 4 (3.4) 0.211

Fentanyl – no. (%) 7 (4.6) 6 (5.0) 0.211

Pain at 24h PO

None – no. (%) 99 (65.5) 57 (47.9) 0.001

Mild – no. (%) 51 (33.8) 54 (45.4) 0.001

Moderate – no. (%) 1 (0.7) 8 (6.7) 0.001

Severe – no. (%) - - -

Limitations at 24h PO

No – no. (%) 64 (42.4) 47 (39.5) 0.632

Yes – no. (%) 87 (57.6) 72 (60.5) 0.632

quantile 1: [0-2.5 mg]; no. = 96; quantile 2: [2.5-4 mg]; no. = 115; quantile 3: [4-8 mg]; no. = 59

Table 1. Characteristics of patients included in the study, 
analyzed according to gender

Figure 2. Relation between midazolam dose (quantiles) and 
pain severity, stratified for gender

Table 2. Odds ratio (95% CI) for the association between opioid 
use or midazolam dose and pain, men and women

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

Men No.=151 No.=151 No.=151 No.=151 No.=151

1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref )

Sufentanil 
use

1.64 
(0.52–5.16)

1.63 
(0.52–5.15)

1.63 
(0.52–5.16)

1.57 
(0.49–5.00)

3.99
(1.07–14.91)

Fentanyl 
use

0.32
(0.04–2.73)

0.32
(0.04–2.81)

0.32
(0.04–2.81)

0.31
(0.04–2.73)

0.42
(0.04–4.13)

Midazolam 
dose

1.39 
(1.08–1.79)

1.40 
(1.08–1.80)

1.40 
(1.08–1.80)

1.54 
(1.16–2.05)

1.73 
(1.26–2.37)

Women No.=119 No.=119 No.=119 No.=119 No.=119

1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref )

Sufentanil 
use

0.91 
(0.12–6.71)

0.97 
(0.13–7.23)

0.65 
(0.08–5.19)

0.64 
(0.08–5.19)

0.63 
(0.07–5.38)

Fentanyl 
use

0.91
(0.18–4.72)

0.92
(0.18–4.78)

0.80
(0.15–4.18)

0.81
(0.15–4.26)

0.80
(0.15–4.35)

Midazolam 
dose

0.94 
(0.73–1.21)

0.95 
(0.74–1.22)

1,01 
(0.78–1.32)

1.01 
(0.76–1.33)

0.99 
(0.74–1.32)

OR, odds ratio; 95%CI, 95% confidence interval;
Model 1: crude; 
Model 2: adjusted for age; 
Model 3: adjusted for age and ASA status;
Model 4: adjusted for age, ASA status and local anaesthetic dose;
Model 5: adjusted for age, ASA status, local anaesthetic dose and opioid use or midazolam dose.

Table 3. Odds ratio (95% CI) for the association between opioid 
use or midazolam dose and limitations, men and women

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

OR 
(95%CI)

OR 
(95%CI)

OR 
(95%CI)

OR 
(95%CI)

OR 
(95%CI)

Men No.=151 No.=151 No.=151 No.=147 No.=147

1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref )

Sufentanil use
0.84 

(0.27–2.65)
0.82 

(0.26–2.61)
0.84 

(0.26–2.65)
0.83 

(0.26–2.67)
1.36 

(0.39–4.75)

Fentanyl use
0.96

(0.21–4.49)
1.08

(0.23–5.12)
1.04

(0.22–4.99)
1.04

(0.22–4.99)
1.39

(0.27–7.21)

Midazolam 
dose

1.24 
(0.98–1.58)

1.26 
(0.99–1.59)

1.26 
(0.99–1.60)

1.32 
(1.01–1.71)

1.36 
(1.02–1.80)

Women No.=119 No.=119 No.=119 No.=119 No.=119

1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref ) 1.00 (ref )

Sufentanil use
0.20 

(0.02–1.99)
0.21 

(0.02–2.16)
0.10 

(0.01–1.24)
0.10 

(0.01–1.20)
0.11 

(0.01–1.35)

Fentanyl use
0.60

(0.12–3.13)
0.61

(0.12–3.17)
0.48

(0.09–2.52)
0.44

(0.08–2.46)
0.43

(0.08–2.41)

Midazolam 
dose

0.93 
(0.72–1.20)

0.94 
(0.73–1.21)

1.02 
(0.77–1.34)

1.06 
(0.79–1.41)

0.97 
(0.71–1.33)

OR, odds ratio; 95%CI, 95% confidence interval;
Model 1: crude; 
Model 2: adjusted for age; 
Model 3: adjusted for age and ASA status;
Model 4: adjusted for age, ASA status and local anaesthetic dose;
Model 5: adjusted for age, ASA status, local anaesthetic dose and opioid use or midazolam dose.
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required urgent observation in the emergency room, due 
to uncontrolled pain (a woman having received 1 mg of 
midazolam).

DISCUSSION
In our study, men that were administered higher midazolam 
doses were more likely to report pain at the first postoperative 
day, suggesting a possible hyperalgesic effect of this drug. 
Midazolam, prescribed as an anxiolytic, might be aggravating 
pain in the postoperative setting, with a differential effect on 
each gender.
Anxiety control is indeed desirable in the perioperative 
context, and midazolam has proved to be effective in 
reducing perioperative anxiety without delaying discharge in 
outpatient surgery.1,5 On the other hand, premedication with 
benzodiazepines has been implicated in the development 
of postoperative behavioral disturbances, such as delirium 
and negative effects on cognitive function.19 This evidence 
is reinforced by the European Society of Anaesthesiology 
evidence-based and consensus-based guidelines on 
postoperative delirium that suggest avoiding routine 
premedication with benzodiazepines except for patients with 
severe anxiety.20

Animal studies have suggested both analgesic and 
hyperalgesic effects of midazolam, and different results 
seem to be dependent of dose and/or site of administration, 
whether acting predominantly on the spinal cord or brain.6,9-12 

Ito and colleagues21 showed that intracerebroventricular 
administration of midazolam alone produced hyperalgesia, 
by interfering with antinociception at the supraspinal level; 
this effect was flumazenil-reversible. 
Still, clear evidence of the effect of systemic midazolam in 
human nociception is missing.
In 1992, Coulthard and Rood22 attributed analgesic properties 
to midazolam in the setting of induced pain in volunteers, but 
later concluded that this reduction of pain in sedated patients 
was probably due to a suppression of brain cortical activity, 
responsible for the motivational-affective dimension of pain. 
After them, other authors failed to show any antinociceptive 
effect of midazolam in volunteers.
In 2000, Kain et al16 concluded that patients treated with 
midazolam before surgery reported a greater reduction in 
pain throughout the first postoperative week and a greater 
decrease of anxiety throughout the first postoperative month. 
In this study, however, outcome was measured as the reduction 
of Visual Analogue Scale (VAS) pain score compared to 
postoperative day 1, and not as the absolute VAS score. In 
fact, the midazolam group had greater opioid consumption 
both intraoperatively and at the post-anesthesia care unit.16 
Shortly after, the same authors conducted a randomized 
controlled trial in women submitted to hysterectomy and did 
not find any significant effect of midazolam premedication 

on postoperative pain.17

Three other human studies found the same antinociceptive 
effect,23-25 with patients under midazolam needing less and 
later postoperative rescue analgesics. However, pain was 
measured in the early postoperative period when patients 
were still under the sedative effect of midazolam. 
Curiously, in our population, higher doses of midazolam 
increased the likelihood of reporting pain at day 1, but only 
in men, and this effect was independent of other variables: 
the OR of reporting pain increased 1.73 with each mg of 
administered midazolam. Higher doses of midazolam 
tended also to associate to more postoperative functional 
limitations. The causality of this association, however, is still 
to be clarified. 
Our results point out a significant difference among genders. 
Sex-related differences in the experience of both clinical and 
experimentally induced pain have been widely reported, 
with women expressing significantly higher baseline pain 
ratings.15,26 Previous studies have also specifically addressed 
a possible gender difference concerning midazolam 
pharmacokinetics and pharmacodynamics in humans, with 
women having a significantly increased midazolam clearance 
due to greater CYP3A activity.27 When compared to men, 
women also show higher levels of anxiety both before and 
after anxiolytic premedication, and develop less sedation 
when administered the same age and weight adjusted doses 
of midazolam.5

Several speculative factors have been discussed in an attempt 
to explain these gender differences: social and cultural beliefs 
with different expressiveness towards pain, psychological 
factors, and alterations in endogenous pain control systems.15 
On the other hand, female hormones seem to directly 
interfere on neurotransmission, through the binding of 
certain metabolites of progesterone to the GABA-A receptor 
complex, where they exert a facilitating effect on inhibitory 
neurotransmission, thus modulating pain.28

Midazolam significantly impairs psychomotor function. 
This sedation can confound pain ratings because of reduced 
vigilance and cognition, especially when using reaction time-
dependent tests. Midazolam also causes amnesia and affects 
the emotional perception of pain. This could help explain 
inconsistent results of previous animal and human studies. 
On the other hand, the apparently opposite results showing 
an antinociceptive effect during anesthesia and a hyperalgesic 
effect in the following postoperative days, reflect different 
time points and different settings. Thus, the two observations 
are not conflicting and both effects could actually coexist. 
We must then consider that midazolam might truly increase 
pain perception, at least at some point in time.
Studies considering a possible hyperalgesic effect of 
intravenous sedatives on human pain perception have 
emerged in the last years, namely the GABA receptor agonists 
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were predictors of flap damage. Anesthesiologists should assume a 
coordinated perioperative medicine. Further studies are needed to 
clarify relevant practices.

RESUMO
Introdução: A cirurgia de retalho livre microvascular melhora 
sobrevida e qualidade de vida. Contudo, desconhecemos a sua 
melhor abordagem anestésica. Pretendemos identificar preditores de 
lesão de retalho.
Métodos: Analisaram-se 87 doentes. O endpoint primário foi lesão do 
retalho (variável composta de perda total do retalho, infeção da ferida 
e re-intervenção a 30 dias).
Resultados: A lesão do retalho ocorreu em 18,6% dos doentes (n = 
16). A diferença de índice de massa corporal (IMC) foi estatisticamente 
significativa. Doentes com lesão de retalho apresentaram IMC de 
20,56 [IQR 4,01] comparado a 22,03 [IQR 5,02]. O IMC teve poder 
discriminativo como preditor de lesão de retalho (AUC 0,67 CI:0,54-
0,81). Com um limite de IMC de 21, doentes com IMC inferior tiveram 
maior risco (OR 3,96; CI: 1,24- 12,69). Estes doentes foram mais 
frequentemente ventilados mecanicamente > 48 horas (56,3% vs 
17,4%, p < 0,05) ou transfundidos no pós-operatório (56,3% vs 20,3%, 
p < 0,05). Apresentaram maior tempo de internamento na unidade 
de cuidados intensivos (6,5 IQR 6 vs 4 IQR 4, p < 0,05) e no hospital 
(37,5 IQR 36 vs 18 IQR 17, p < 0,05).
Discussão: O estado nutricional deve ser uma prioridade. A associação 
a ventilação mecânica, transfusão no pós-operatório e internamento 
prolongado na unidade de cuidados intensivos reforça a importância 
da otimização dos cuidados pós-operatórios.
Conclusão: O índice de massa corporal, a ventilação mecânica, 
a transfusão sanguínea pós-operatória, o internamento em UCI 
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ABSTRACT
Introduction: Microvascular free flap surgery improves survival and 
life quality. However, we lack knowledge on the best anesthesia 
approach. We aimed to identify predictors of flap damage.
Material and Methods: Eighty-seven patients submitted to head and 
neck free flap surgery were analyzed. The primary endpoint was flap 
damage (composite of complete flap loss, wound infection and 30-
day re-intervention).
Results: Flap damage occurred in 18.6% patients (n = 16). Body mass 
index was significantly different between groups. Patients with flap 
damage had a median body mass index of 20.56 [IQR 4.01] compared 
to 22.03 [IQR 5.02] in the control group. Body mass index had a 
significant discriminatory power for predicting flap damage (AUC 
0.67 CI: 0.54-0.81). With a cut-off body mass index of 21, lower body 
mass index patients were at increased risk for flap damage (OR 3.96; 
CI: 1.24- 12.69). They were more frequently mechanically ventilated > 
48 hours (56.3% vs 17.4%, p < 0.05) or received postoperative blood 
transfusion (56.3% vs 20,3%, p < 0.05). They had longer ICU (6.5 IQR 
6 vs 4 IQR 4, p < 0.05) and in-hospital stays (37.5 IQR 36 vs 18 IQR 17, 
p < 0.05).
Discussion: Nutritional status should be a priority during patient 
selection. The association to mechanical ventilation, postoperative 
blood transfusion and prolonged in-intensive care unit stays reinforces 
the need for optimal postoperative care.
Conclusion: Body mass index, mechanical ventilation, postoperative 
blood transfusion, longer intensive care unit and in-hospital stays 
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INTRODUCTION
Microvascular free flap surgery is currently the main 
technique to ensure head and neck cancer treatment and 
reconstruction. Primarily started in 1958, it has quickly 
expanded its popularity enabling reconstructions otherwise 
impossible, and improving survival and functional outcomes.1 
Nevertheless, free flap losses still occur at rates between 1% 
- 5%.1,2

Free flap anesthesia has mainly been based on physiological 
principles and empirical experience, since evidence-based 
protocols are lacking.3,4 The complexity of the microvascular 
circulation, the balance between ischemic time and 
reperfusion injury, the length of surgery as well as the 
patients’ comorbidities make anesthetizing these patients a 
delicate challenge. Further studies on free flap anesthesia may 
contribute to improve the success rate, by defining methods 
that target appropriate global and regional hemodynamics.5 
The primary aim of this study was to analyze the perioperative 
period and identify predictors of flap damage, thus serving as 
a hypothesis generator study for further work on this subject, 
ultimately to improve patient care. The secondary aim was 
to describe the anesthetic care of patients submitted to head 
and neck free flap reconstruction at our institution, one 
leading Portuguese oncology and surgical reference center.

METHODS
We conducted a retrospective cohort study in our institution 
between January 2015 and April 2017 and all patients 
submitted to head and neck free flap surgery between January 
2015 and April 2017 were included (systematic sample 
method). Patient medical data was revised and patients with 
insufficient intraoperative and postoperative recorded data 
were, afterwards, excluded. Only patients from the chosen 
sample with complete medical data regarding peri-operative 
data were analyzed. 
All patients signed the informed consent for the procedure 
and for anonymous data analyzes. The ethics and 
investigation committee gave its approval with the protocol 
number 78/2018 on the 4th June 2018.
Clinical records were analyzed for patient’s demographics, 
clinical characteristics, pre and intraoperative blood 
work, intraoperative drugs and anesthesia details. The 
postoperative period was analyzed in terms of length of stay 
in the intensive care unit (ICU), total hospital stay, in-hospital 
mortality, medical complications, surgical complications and 

flap loss. The primary endpoint of the study was flap damage, 
a composite endpoint of flap loss, wound infection and 30-
day re-intervention.
On November 2017, a non-systematic literature review was 
performed in the PubMed database with the following terms: 
free flap, anesthesia, head and neck, microvascular free 
tissue, enhanced recovery after surgery and perioperative 
surgical home in different combinations. On July 2018, a brief 
literature review was made to include any recent publication 
relevant on the subject. Searches were limited to English and 
Portuguese language. Relevant references from the chosen 
articles were also included. All relevant papers to our work 
were carefully read and are quoted in this narrative.
Statistical analysis was performed using SPSS software® 
(SPSS 23, IBM). 
Categorical variables are presented as absolute numbers and 
percentages and compared using Pearson x2. 
Continuous variables are presented as mean +- standard 
deviation or median with 25th and 75th percentiles for normal 
and non-normal distribution respectively. Normality was 
tested using the Kolmogorov-Smirnov test. For normal 
distributed variables the t-student test was used for 
comparison between groups. For non-normal distributed 
variables, the non-parametric Mann-Whitney test was 
chosen. Regarding statistical significant data, we applied a 
continuity correction for categorical variables with less than 
five expected count.
An α level of 0.05 was assumed to be statistical significant.

RESULTS
In 2016, our institution performed 7219 elective surgeries, 
2096 were head and neck surgery.6 Ninety cancer patients 
were submitted to free flap reconstruction in the chosen 
timeframe. Three patients (3.4%) were excluded due to 
incomplete data, and 87 patients (96.6%) were included in the 
final analysis.
In our population, 77.9% (n = 67) underwent primary 
treatment whereas 22.1% (n = 20) had been resected during 
previous surgery. The major donor sites were radial forearm 
(48.8%, n = 43) and fibula (31.4%, n = 27) although others 
were also used (19.8%, n = 17). 
Regarding intraoperative data, all patients had a total 
intravenous anesthesia. Standard ASA, BIS (bispectral 
index) and neuromuscular monitoring plus urine output and 
invasive arterial pressure were performed routinely. During 
surgery, fluid balance was titrated according to conventional 
fluid management and blood pressure was controlled 
through fluids and ephedrine. Other vasopressors, such as 
noradrenalin, were not used intraoperatively.  
Flap damage, a composite endpoint of complete flap loss, 
wound infection and 30-day re-intervention, occurred in 
18.6% patients (n = 16). Complete flap loss was the most 

e admissão hospitalar prolongados foram preditores de lesão do 
retalho.  Há benefício na adoção de uma medicina peri-operatória 
estruturada. Estudos futuros são benéficos para esclarecer quais as 
práticas médicas relevantes.



severe complication and occurred in 2.3% of patients (n = 2).
Regarding mortality, only one patient died at 30 days, whereas 
5.8% (n = 5) died at 90 days.

Preoperative predictors of flap damage
The mean age of the population was 52.3 +- 11.8 years old 
and 77.9% were male (n = 67). 
Of the 87 patients, 67.4% (n = 58) were classified as ASA 
II and 26.7% (n = 23) as ASA III. Performance status was 
outlined from clinical records according to the clinical 
frailty score7 and 91.8% (n = 80) were considered to be very 
fit, well or managing well. Nevertheless, 19.8% (n = 17) had 
an involuntary weight loss bigger than 5 kg in the last twelve 
months. Median body mass index (BMI) was 21.6 [IQR 18].
In terms of cardiovascular risk factors, 51.2% (n = 44) 
were active smokers and 60.5% (n = 53) had at least one 
cardiovascular comorbidity (hypertension, cardiac failure, 
percutaneous coronary intervention, coronary artery bypass 
graft, diabetes or past stroke).
When comparing clinical and preoperative data between 
patients with and without flap damage (Table 1), patient 
weight and BMI were significantly different between subjects 
with or without flap damage. Patients with flap damage had 
a median BMI of 20.56 [IQR 4.01] which compared to 22.03 
[IQR 5.02] in patients without flap damage (p < 0.05). A 
ROC curve was analyzed (Fig. 1) and preoperative BMI had 
a significant discriminatory power for flap damage, with an 
area under the curve of 0.67 [CI 0.54-0.81]. Patients with a 
BMI below 21 had an odds ratio for flap damage of 3.96 [CI: 
1.24 – 12.69]. 
Other important clinical variables such as ASA classification, 
frailty score, creatinine or hemoglobin levels, and 
cardiovascular risk factors were not significant different 
between groups. Median preoperative creatinine was 0.79 
[IQR 0.18], median preoperative hemoglobin 13.7 [IQR 2.2] 
and median preoperative hematocrit 41[IQR 5.9] (Table 1).

Intraoperative predictors of flap damage
Median anesthesia duration was 9 hours [IQR 2] and median 
surgery duration was 7 hours [IQR 2]. Median crystalloid 
administration was 4450 mL [IQR 1750], median blood loss 
was 800 mL [IQR 500] and median fluid balance was positive 
in 2368 mL [IQR 1940].
Group comparison for intraoperative variables is summarized 
in Table 2.

Postoperative predictors of flap damage
Patients underwent the immediate postoperative period in 
the intensive care unit (ICU). The median length of stay in 
the ICU was 4 days [IQR 5] and median hospital stay was 21 
days [IQR 19]. The majority of patients had a tracheostomy 
performed (65.1%, n = 56 patients). 
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Vasopressor support with noradrenalin was used in 38.1% 
(n = 32) to a maximum of 14 days of use. Postoperative 
complications were recorded and included cardiac arrest, 

Table 1. Characterization of clinical and demographic data 
according to the occurrence of flap damage

Total No flap 
damage

Flap
damage p-value

Male sex (%) 67 (77.9%) 54 (77.1%) 13 (81.3%) 0.128

Mean age (±SEM)  
55.26

(SD 11.79) 
55.09 

(±1.399)
56 0.781

Median weight (IQR) 60 (18) 62 (17) 53 (18) 0.045

Median height (IQR) 1.68 (0.13) 1.69 (0.13) 1.66  (0.11) 0.055

ASA (%) 0.227

ASA I 5 (5.8%) 4 (5.7%) 1 (6.3%) -

ASA II 58 (67.4%) 48 (68.6%) 10 (62.5%) -

ASA III 23 (26.7%) 18 (25.7%) 5 (31.3%) -

Median body mass index 
(IQR)

21.6 (18)
22.03 
(5.02)

20.56 
(4.01)

0.033

Race (%) 0.236

caucasian 80 (93%) 65 (92.9%) 15 (93.8%) -

afro-american 5 (5.8%) 4 (5.7%) 1 (6.3%) -

other 1 (1.2%) 1 (1.4%) 0 -

Active smoking habits (%) 44 (51.2%) 36 (51.4%) 8 (50%) 0.061

Cardiovascular 
morbidities (any) (%)

52 (60.5%) 42 (60%) 10 (62.5%) 0.064

Number of comorbidities (%) 0.971

0 12 (14%) 10 (14.3%) 2 (12.5%) -

1 32 (37.2%) 27 (38.6%) 5 (31.3%) -

2 27 (31.4%) 22 (31.4%) 5 (31.3%) -

3 12 (14%) 9 (12.9%) 3 (18.8%) -

4 3 (3.5%) 2 (2.9%) 1 (6.3%) -

Chronic obstructive 
pulmonary desease (%)

24 (27.9%) 19 (27.1%) 5 (31.3%) 0.129

Clinical frailty (%) 7.4

Very fit 8 (9.4%) 8 (11.6%) 0 -

Well 31 (36.5%) 21 (30.4%) 10 (62.5%) -

Managing well 39 (45.9%) 33 (47.8%) 6 (37.5%) -

Vulnerable 7 (8.2%) 7 (10.1%) 0 -

Alcoholism (%) 38 (44.2%) 31 (44.3%) 7 (43.8%) 0.062

Alcohol withdrawal 
syndrome (%)

6 (7%) 5 (7.1%) 1 (6.3%) 0.066

Weight loss > 5kg (%) 17 (19.8%) 12 (17.1%) 5 (31.3%) 1.804

Chronic steroid use (%) 1 (1.2%) 0 1 (6.3%) 4.426

Previous chemotherapy 
(%)

2 (2.3%) 1 (1.4%) 1 (6.3%) 1.333

Previous radiotherapy (%) 4 (4.7%) 3 (4.3%) 1 (6.3%) 0.113

Median pre-operative 
hemoglogin (IQR)

13.7 (2.2) 13.7 (2.3) 14.15 (1.9) 0.784

Median pre-operative 
hematocrit (IQR)

41 (5.9) 41 (5.9) 42.5 (5.8) 1

Median pre-operative 
creatinine (IQR)

0.79 (0.18) 0.79 (0.2) 0.76 (0.19) 0.538

Median pre-operative 
glycemia (IQR)

99 (19) 99 (19) 97 (27) 0.303

Pre-operative median 
arterial pressure (IQR)

99 (21) 100 (21) 98.5 (23) 0.383

QR - interquartile range; SEM - standard error of the mean
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thromboembolic events (myocardial infarction, pulmonary 
embolism, deep venous thrombosis or stroke), bleeding in the 
first 72 hours, infection (pneumonia, sepsis or urinary tract 
infection), respiratory failure (reintubation or mechanical 
ventilation >48 hours) or kidney failure (acute kidney 
injury) (Table 3). In our series, 45.3% (n = 39) patients had a 
postoperative complication.
Patients with flap damage were more frequently submitted to 
mechanical ventilation >48 hours (56.3% vs 17.4%, p < 0.05) 
or received blood transfusion (56.3% vs 20.3%, p < 0.05). They 
also had longer ICU (6.5 IQR 6 vs 4 IQR 4, p < 0.05) and in-
hospital stays (37.5 IQR 36 vs 18 IQR 17, p < 0.05).

DISCUSSION
Free flap technique is a safe and reliable procedure for head 
and neck reconstructive surgery. The perioperative mortality 
in our series of 87 patients was 1.2% which is comparable to 
other large series of free tissue surgery (2.1%).8 Flap damage 
was identified in 18.6% patients and flap loss in 2.3% patients 

Figure 1. BMI as a predictor of flap damage

Table 2. Distribution of intraoperative variables according to the 
occurrence of flap damage

Total No flap 
damage

Flap
damage

p-
value

Anaesthesia duration 
(IQR) 9 (2) 8.75 (2) 9 (1) 0.903

Surgery duration (IQR) 7(2) 7 (2) 7 (2) 0.625

Donor site location (%) 3.9

radial forearm 42 (48.8%) 36 (51.4%) 6 (37.5%) -

fibula 27 (19.8%) 23 (32.9%) 4 (25%) -

other 17 (19.8%) 11 (15.7%) 6 (37.5%) -

Intraoperative blood 
transfusion (%) 29 (33.7%) 24 (27.9%) 5 (5.8%) 1.082

Urine output (IQR) 89.5 (73.8) 85 (85) 100 (50) 0.888

Volume of crystalloid 
(IQR) 4450 (1750) 4400 

(2200)
4500 

(1000) 0.891

Volume of colloid (IQR) 0 (500) 250 (500) 0 (500) 0.438

Blood loss (IQR) 800 (500) 800 (500) 950 (600) 0.979

Insensitive loss (IQR) 851 (304) 870 (318) 816 (272) 0.288

Fluid balance (IQR) 2367.5 
(1940)

2385 
(2486)

2338 
(878) 0.528

Table 3. Distribution of postoperative variables according to the 
occurrence of flap damage

Total No flap 
damage

Flap
damage p-value

p-value 
(continuity 
correction)

Median lenght of 
ICU stay (IQR) 4 (5) 4 (4) 6.5 (6) <0.001 -

Median lenght of 
hospital stay (IQR) 21 (19) 18 (17) 37.5 (36) <0.001 -

Tracheostomy (%) 56
(65.1%)

46 
(65.7%)

10 
(62.5%) 0.06 -

Vasoactive drug 
(%)

32 
(38.1%)

24 
(35.3%) 8 (50%) 1.19 -

Cardiac arrest (%) 1 
(1.2%) 1 (1.4%) 0 0.235 -

Thromboembolic 
events (%) 0 0 0 - -

Blood transfusion 
in first 72h (%)

23 
(27.1%)

14 
(20.3%) 9 (56.3%) 0.01 0.009

Infection (%) 17
 (20%)

10 
(14.5%) 7 (43.8%) 6.949 -

sepsis 7 
(8.2%) 3 (4.3%) 4 (25%) 0.022 0.28

pneumonia 15 
(17.6%)

10 
(14.5%) 5 (31.3%) 2.5 -

urinary tract 1 
(1.2%) 1 (1.4%) 0 0.235 -

Acute kidney 
failure (%)

5 
(5.9%) 3 (4.3%) 2 (12.5%) 1.559 -

Respiratory
failure (%)

22 
(25.9%)

13 
(18.8%) 9 (56.3%) 9.475 -

reintubation 4 
(4.7%) 3 (4.3%) 1 (6.3%) 0.105 -

mechanical
ventialtion>48h (%)

21 
(24,7%)

12 
(17.4%) 9 (56.3%) 0.003 0.03

Postoperative 
medical 
complication (%)

39 
(45.9%)

25 
(36.2%)

14 
(87.5%) 13.749 -
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giving a total success rate of 9.7% which is also comparable 
to other institutions.9In our population, patients with a 
preoperative BMI of 21 or less had a 4 fold increased risk 
of developing flap damage. The burden of poor nutritional 
status has been frequently associated to postoperative 
infection rate, immune function and tissue healing.10 This 
is of utmost importance in patients who undergo major 
resection and reconstruction. Interestingly, Khan et al,11 in 
a recent retrospective cohort study suggested the effects of 
BMI should be evaluated in the specific population of interest 
to determine the nature of the effect of elevated BMI. This 
is in line with the concept of obesity paradox, indicating a 
possible protective effect of mild to moderate obesity when 
compared with underweight or morbidly obese patients.11 
The obesity paradox has been shown in a variety of clinical 
scenarios ranging from hemodialysis to cardiac surgery.12-14 

The evaluation of BMI and nutritional status should be a 
priority during patient selection and every attempt should 
be made to optimize patients from a nutritional point of 
view. Rehabilitation programs before major cancer surgery 
are still not broadly available. Our study suggests that poor 
preoperative nutritional status is an important predictor of 
flap damage. The use of pre- and postoperative oral nutritional 
supplements have been shown to improve handgrip strength, 
pulmonary function and insulin resistance as a result of 
ameliorating the metabolic stress response.10,15 Future studies 
evaluating optimal preoperative BMI in these patients and 
whether nutritional supplements and target BMI can improve 
patient outcomes should be conducted in the near future. 
Nowadays, anesthesiologists face considerable challenges 
from an ageing population. However, advanced age was not a 
flap damage predictor supporting the current knowledge and 
evidence that major surgery success is not different between 
the young and elderly population. However, our sample size 
was small to completely exclude any age effect on surgical 
outcomes.9,16

The intraoperative use of vasopressors is a matter of on-
going debate in microvascular surgery. It is widely suspected 
that the use of vasoconstrictive agents potentially leads to 
peripheral vasospasm, thrombosis, reduced flap perfusion, 
and, ultimately, flap failure.17 In our surgical center, it is 
current practice not to administer vasopressor perfusions 
intraoperatively. However, vasoactive drug perfusions are 
routinely administered when needed in the ICU. We have 
found no association between the use of such drugs and the 
occurrence of flap damage, which is in line with current 
literature on this topic.17,18 In fact, Scholz et al18 randomized a 
population of free flap head and neck patients in three groups 
that received dobutamine infusions of 2, 4 and 6 µg.kg-1.min-1.
Mean and maximum blood flow increased significantly in 
the anastomosed artery at dobutamine infusions of 4 and 6 
µg.kg-1.min-1 and this was accompanied by increased cardiac 

output. The authors suggested that improved blood flow and 
cardiac output may improve free flap perfusion. 
The use of vasoactive drugs in free flap surgery continues to 
be a subject of intense debate and more evidence is needed 
in order to understand their role in this type of surgery and 
their in-class differences. However, our findings suggest that 
they may not be associated with increased flap damage. 
ICU stay and the presence of medical complications can 
impact the success of free flap surgery. We have found an 
association between mechanical ventilation and blood 
transfusion with higher rates of flap damage. This association 
reinforces the need for optimal postoperative care with the 
goal of minimizing the incidence of medical complications. 
We included study variables from the entire perioperative 
period aiming to describe our current practice and highlight 
the importance of preoperative and postoperative care in 
the success of free flap surgery. Anesthesiologists should 
assume perioperative medicine and not only be limited to 
intraoperative management if patients’ outcomes are to be 
improved. Pioneering models such as Perioperative Surgical 
Home (PSH), the Enhancement Recovery After Surgery 
(ERAS) or a Multi-Disciplinary Team (MDT) approach are 
gaining importance in many developed countries.19

This type of coordinated care is of special importance 
for the head and neck oncology kind of patients who are 
typically frail and multimorbid. Indeed, in our study in-
hospital length of stay of 21 days [IQR 19] is considerably 
higher than a 14.55 days’ length of stay in a head and neck 
free flap surgery population after an ERAS implementation 
approach (versus 18 days’ length of stay in the same study, 
in the control group).15 We consider a best-value measure to 
integrate our future patients in an ERAS approach or even 
in a Perioperative Surgical Home circuit which follows the 
patients since the initial decision to undergo surgery until 
the postoperative care. Successfully implemented ERAS 
programs have been associated with a 35% to 40% reduction 
in length of hospital stay. This benefit has been observed 
without a concurrent increase in postoperative complications 
or hospital readmissions.19

We acknowledge the limitation of our work in several 
domains. We have performed a retrospective observational 
study and recording bias is an important limitation, although 
every effort was made to minimize missing data. We have 
had access to patient medical records and we opted to collect 
only objective information that was clearly written although 
we know there is some operator-variability and we also 
could not access to every relevant variable. We reckon that 
our sample size is small and associations with small effect 
size might not be statistical significant in these conditions. 
We recognize also that our sample is heterogeneous in 
patient co-morbidities and tumor type and only represents 
one surgical center, which highly limits its generalization to 
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capacitação. A existência de protocolos de via aérea difícil e novos 
materiais adjuvantes poderão facilitar a abordagem destes casos. 

ABSTRACT
Introduction: It is estimated that advanced airway management is 
particularly difficult in prehospital emergency context. Due to the lack 
of Portuguese data, it was intended to characterize the incidence of 
difficult and failed intubation in this environment, understand the 
expertise of physicians in this area and describe the most used and 
potentially useful adjuvant materials.
Methods: An online and anonymous survey was conducted for the 
medical operators of the 44 medical emergency and resuscitation 
vehicles (VMER).
Results: We obtained 120 valid answers. There were 1878 tracheal 
intubations in one year, 378 difficult (20%) and 78 failed (4%). It 
was found that non-anesthesiologists had a higher rate of failing 
intubation compared to anesthesiologists (p = 0.006) and those 
who performed intubation less than once a week compared to 
those who perform intubation more than once a week (p = 0.003). 
The stylet was the most used equipment in difficult airway and the 
videolaryngoscope was referred as the most useful. The training of 
physicians was considered to be insufficient according to the majority 
of respondents. 
Discussion: There is a need to develop algorithms and regular training 
programs for prehospital doctors. The videolaryngoscope should be 
considered in this environment. We present a proposed algorithm for 
airway management in prehospital emergency context.
Conclusion: Management of the airway is a competence of the pre-
hospital emergency professionals, being central to wage its effective 
training. The existence of difficult airway protocols and new adjuvant 
materials may facilitate the approach of these cases.
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RESUMO
Introdução: Estima-se que o manuseio avançado da via aérea seja 

particularmente difícil no contexto da emergência pré-hospitalar. 

Pela inexistência de dados portugueses, pretendeu-se caracterizar a 

incidência de intubação difícil e falhada neste ambiente e entender 

qual o expertise dos médicos nesta área, materiais adjuvantes mais 

usados e potencialmente úteis.

Métodos: Realizou-se um inquérito online, anónimo, dirigido aos 

operacionais médicos das 44 viaturas médicas de emergência e 

reanimação (VMER) nacionais.

Resultados: Obtiveram-se 120 respostas válidas. Foram reportadas 

1878 intubações traqueais num ano, 378 difíceis (20%) e 78 falhadas 

(4%). Constatou-se que os médicos não-anestesiologistas apresentam 

maior ratio de intubação falhada face aos anestesiologistas (p = 0,006) 

e o mesmo acontece com os médicos que procedem a intubação 

menos de uma vez por semana face aos que intubam mais de uma 

vez por semana (p = 0,003). O condutor foi o equipamento mais 

usado em via aérea difícil e o videolaringoscópio foi o mais apontado 

como potencialmente útil. Para a maioria, a formação dos médicos 

nesta área é insuficiente.

Discussão: Perante os resultados surge a necessidade de desenvolver 

algoritmos e programas de treino regular dos médicos que trabalham 

no pré-hospitalar. O videolaringoscópio deve ser equacionado neste 

ambiente. Apresentamos uma proposta de algoritmo de abordagem 

da via aérea no pré-hospitalar.

Conclusão: A abordagem da via aérea é competência necessária dos 

profissionais de emergência pré-hospitalar, sendo fulcral a sua efetiva 
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INTRODUÇÃO
A abordagem da via aérea (VA) em emergência pré-hospitalar 
(EPH) é uma prática comum e potencialmente life-saving, 
estimando-se que seja necessária em 1 a cada 5 doentes 
atendidos em emergência.1 A intubação traqueal (IT) é 
atualmente o gold standard para assegurar a VA, devendo 
ser realizada de forma segura e com os mesmos standards 
no pré-hospitalar e no intra-hospitalar.2-6 Contudo, ela pode 
tornar-se difícil de executar no contexto pré-hospitalar por 
condicionantes do meio físico, da anatomia e da condição 
fisiológica da vítima exigindo, por isso, proficiência por parte 
de quem a executa.1,7-8

Não existe uma definição standard e única de via aérea difícil 
(VAD), havendo várias definições na literatura.9,10 Segundo 
a definição da American Society of Anesthesiologists 
considera-se VAD uma situação clínica na qual um médico 
anestesiologista treinado se depara com dificuldades na 
ventilação com máscara facial, na IT ou em ambas.10  Os 
consensos na gestão clínica da via aérea em anestesiologia, 
documento elaborado pelo grupo de trabalho de VAD da 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, completam a 
definição anterior acrescentando a potencial “dificuldade 
na ventilação com dispositivo supraglótico, na laringoscopia 
directa ou indirecta ou na via aérea cirúrgica”.9

Na literatura sobre VAD no contexto pré-hospitalar, a 
definição utilizada é muito variável, tornando complexa 
a análise dos vários artigos. Adicionalmente, os estudos 
publicados deparam-se com a falta de registos sobre o 
manuseio da VA pelos profissionais de EPH, levando a que 
estejam reportadas incidências díspares de dificuldade na 
intubação (entre 5% e 50%).7

A falha ou a tentativa prolongada de IT estão associadas a 
outcomes desfavoráveis e a complicações graves (hipoxémia, 
aspiração de conteúdo gástrico, deterioração hemodinâmica, 
lesão cerebral hipóxica, paragem cardiorrespiratória e morte). 
Estas acontecem em 22% a 54% de todas as intubações 
realizadas em doentes críticos levando a que a IT emergente 
seja um dos procedimentos de maior risco realizados neste 
âmbito.1,6,11 Estima-se que haja um aumento do risco de 
eventos adversos de 14% para 47% quando é necessária uma 
segunda tentativa de IT.11

Considera-se IT falhada se a mesma não é conseguida após 
múltiplas tentativas.9,10 Thoeni et al reportaram uma taxa 
de 1% de intubação falhada em 692 doentes submetidos a 
indução de sequência rápida.1

O sucesso neste procedimento é uma medida comum de 
qualidade no manuseio da VA em EPH.4 Assim, torna-se 
fundamental caracterizar o estado atual da arte no que 
concerne à abordagem da VA na emergência pré-hospitalar 
e, em particular, a abordagem dos casos de VAD. Da análise 
da literatura, este é o primeiro estudo realizado em Portugal 
focado na caracterização do manuseio de VAD em EPH. 

Pretende-se com este estudo caracterizar a diferenciação e 
experiência dos operacionais médicos das viaturas médicas 
de emergência e reanimação (VMER) na abordagem da via 
aérea. Procura-se descrever a incidência de intubação difícil e 
falhada em emergência pré-hospitalar em Portugal. Por fim, 
descrevem-se os materiais adjuvantes mais utilizados, bem 
como a opinião dos operacionais sobre a potencial utilidade 
de outros materiais e o interesse em formação avançada em 
VAD.

MÉTODOS
O estudo é uma análise retrospetiva baseada na colheita 
de dados através de um inquérito online anónimo dirigido 
aos médicos operacionais de VMER. Portugal apresenta 44 
VMER sendo que todos os coordenadores das VMER foram 
contactados com o pedido de divulgação do inquérito pelos 
operacionais de modo a obtermos uma amostra representativa 
das várias regiões do país, com todas as suas particularidades. 
Os inquéritos foram aplicados a todos os operacionais VMER 
dispostos a responder de modo a obtermos o maior número 
de respostas. O recrutamento de dados decorreu durante 
3 meses (junho – agosto 2018). O inquérito apresentava 
31 perguntas, divididas em 4 secções: caracterização do 
médico, caracterização de casos de VAD no pré-hospitalar, 
caracterização de casos de IT difícil no pré-hospitalar e, por 
último, expectativas em relação a formação avançada nesta 
área e à disponibilidade de materiais adjuvantes específicos. 
Todas as perguntas foram desenhadas de forma a gerarem 
respostas curtas ou de escolha múltipla de modo a objetivar 
o tratamento dos dados. Com a primeira secção, pretendeu-
se caracterizar a amostra de forma a distinguir médicos 
segundo as suas aéreas de especialização e os anos de 
experiência. Com a caracterização dos casos de VAD e de IT 
difícil no pré-hospitalar pretendeu-se obter a frequência de 
casos de VAD e IT difícil assim como os cenários clínicos 
mais frequentes nessas situações, os equipamentos utilizados 
e a atitude clínica. Foi também questionado o número de 
IT realizadas no último ano, o número de IT difíceis e IT 
falhadas. Com estes dados obtivemos ratios representativos 
da frequência de IT difícil e falhada. 
Na última secção do inquérito questionou-se acerca de 
eventuais materiais de via aérea não disponíveis nas VMER 
nacionais e potencialmente úteis em casos de VAD e ainda a 
perceção pessoal sobre a formação em via aérea conseguida 
com o curso VMER médico.
Para uniformização e garantia de validade dos dados 
recolhidos, definiu-se, no início do inquérito, o conceito de 
VAD (todo o caso em que haja dificuldade em proceder a 
intubação orotraqueal, ventilar ou ambos), IT difícil (todo o 
caso em que haja necessidade de mais do que uma tentativa 
para intubação) e IT falhada (não foi possível intubar). 
Definiu-se ainda o período de 12 meses anteriores à resposta 
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como o período de análise (junho 2017 a junho 2018). 
O inquérito foi primeiro aplicado numa VMER nacional 
para período experimental após o qual foi divulgado pelas 
restantes VMER nacionais.
Foi solicitada autorização prévia aos inquiridos para 
tratamento dos dados disponibilizados. 
Procedeu-se à análise dos dados recolhidos com recurso ao 
SPSS 23©, IBM. Para o tratamento dos dados calculou-se a 
proporção de casos de IT falhadas (IT falhada/IT total) 
distinguindo operacionais com grande número de intubações 
na sua prática de emergência hospitalar daqueles com pouco 
casos.

RESULTADOS
Obtiveram-se 130 respostas de operacionais de 33 das 44 
VMER portuguesas. Na Tabela 1 encontram-se discriminadas 
as VMER contactadas e o número de respostas que obtivemos 
de cada uma. Foram consideradas 120 respostas válidas, 
tendo sido excluídos sete inquéritos por outliers, dois por não 
terem registado qualquer abordagem da VA e um inquérito 
com respostas incongruentes (mais situações de VAD do que 
de VA abordada). Na Tabela 1 é possível depreender, pelo 
maior número de representações de profissionais de VMER 
do que de inquéritos preenchidos que há profissionais a 
exercer funções em mais do que uma VMER.

Caracterização dos operacionais médicos da VMER
Dos resultados obtidos verificou-se que o tempo mediano de 
atividade em VMER é de 1 a 5 anos. Constatou-se que 37% 
têm formação específica em anestesiologia (n = 44) e 63% 
em outras especialidades (n = 76). Destas distinguem-se 46 
médicos de medicina interna, 15 de outras especialidades 
médicas, 12 de cirurgia geral e 3 de outras especialidades 
cirúrgicas. Quando inquiridos sobre a prática habitual de 
abordagem da via aérea no âmbito na sua atividade clínica 
fora da EPH, 48% procede IT mais que uma vez por semana 
e 52% menos que uma vez por semana. Mais de metade dos 
operacionais (n = 88, 73%) refere ter formação específica 
(cursos/workshops) sobre abordagem de via aérea difícil.

Caracterização do manuseio de VAD em EPH
Quando questionados sobre o número de vezes que tiveram 
necessidade de abordar a via aérea de um doente (ventilação 
manual, dispositivo supraglótico ou IT) o valor mediano foi 
12 vezes no último ano (mínimo 1 - máximo 53). O valor 
mediano de casos de VAD encontrados foi 2 (mínimo 0 - 
máximo de 8).

Caracterização do manuseio de intubação difícil em EPH
O número total de casos de IT descrito foi de 1878. A IT foi 
difícil em 378 casos (incidência 20%) e foi falhada em 78 vezes 
(incidência 4%).

VMER Representação Profissional (n)

Albufeira 4

Almada 1

Amadora-Sintra 15

Aveiro 1

Barcelos 2

Barreiro 6

Beja 1

Caldas da Rainha 5

Cascais 5

CHC / Coimbra 6

Covilhã 3

Faro 6

Figueira da Foz 4

Guarda 1

Guimarães 7

Leiria 3

Loures 2

Médio Ave / Famalicão 1

Médio Tejo / Abrantes 3

Portalegre 1

Portimão 2

Santa Maria / Lisboa 8

Santarém 4

Santo António / Porto 5

São Francisco Xavier / Lisboa 18

São João / Porto 7

São José / Lisboa 7

Setúbal 1

Torres Vedras 8

Viana do Castelo 1

Vila Franca de Xira 8

Total de representações 146

Tabela 1. Número de respostas obtidas de cada VMER 
(representação profissional). Não houve respostas das VMER 
de Braga, Bragança, Castelo Branco, Chaves, Évora, Gaia, HUC/
Coimbra, Litoral Alentejano, Pedro Hispano/Matosinhos, Santa 
Maria da Feira, Vale do Sousa / Penafiel, Vila Real, Viseu motivo 
pelo qual não estão representadas em tabela

Considerando as condições de intubação, registaram-se 130 
(34%) casos de IT difícil em doentes submetidos a indução 
de sequência rápida e 222 (59%) em doentes sedados e não 
curarizados (exclui doentes em paragem cardiorrespiratória).
Fazendo a proporção de IT falhadas (IT falhada/IT 
total) de cada operacional foi possível estabelecer relação 
estatisticamente significativa entre determinados parâmetros 
relativos à caracterização do médico. Por ausência de 
normalidade das variáveis procedeu-se a análise estatística 
com recurso a testes não paramétricos (teste de Mann-
Whitney e teste de Kruskal-Wallis). Assim, identificou-se 
relação estatisticamente significativa entre a proporção 
de IT falhada e a formação específica do médico, sendo 
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que os médicos não-anestesiologistas apresentaram um 
maior ratio de IT falhada comparativamente aos médicos 
anestesiologistas (p < 0,05) (Tabela 2).
Verificou-se ainda uma relação estatisticamente significativa 
entre o ratio de IT falhada e a rotina habitual de abordagem da 
VA no intra-hospitalar, sendo que os médicos que procedem 
a IT menos de uma vez por semana apresentam maior ratio 
face aos que procedem a IT mais de uma vez por semana (p 
< 0,05) (Tabela 2).
Não se verificou uma relação entre o tempo de atividade em 
VMER e o ratio de IT falhada ou a formação adicional em 
via aérea.

Caracterização dos materiais adjuvantes de via aérea 
e preparação do profissional na abordagem da VAD no 
pré-hospitalar
Os equipamentos mais usados na abordagem de VAD foram 
o condutor (74 vezes), a máscara laríngea (33 vezes), a Frova© 
ou gum elastic bougie (22 vezes) e a lâmina McCoy (16 vezes) 
(Tabela 3). 
Relativamente ao uso de dispositivos supraglóticos (DSG), 
os médicos utilizaram-nos 181 vezes, independentemente 
de a considerarem difícil ou não; referindo insucesso na sua 
colocação em 5,5% (n = 10) das vezes. 
O videolaringoscópio foi o material mais vezes apontado 

Tabela 2. Resultados do inquérito realizado aos médicos relativo 
à sua formação e experiência profissional. Verifica-se relação 
estatisticamente significativa entre a proporção de IT falhada 
e a formação especifica do médico e a rotina intra-hospitalar 
em VA (p < 0,05). Não se verificou relação estatisticamente 
significativa com os parâmetros “Experiência em anos VMER” ou 
“Formação extra em via aérea difícil”

Parâmetros descritivos 
da população

N.º de
profissionais

N
% do 
total Mean Mean 

Rank
Valor

P

Formação específica do operacional 0.006

Anestesiologista 44 37% 0.029 50.48  -

Não Anestesiologista 76 63% 0.077 66.3  -

Experiência em anos VMER 0.06

<6 meses 7 6% 0.429 51.86 -

6 meses - 1 ano 12 10% 0.25 50.21 -

1 ano - 5 anos 60 50% 0.839 68.11 -

5 anos - 10 anos 21 18% 0.808 62.21 -

> 10 anos 20 16% 0.348 45.08 -

Rotina intra-hospitalar em via aérea 0.003

IT mais de uma vez por 
semana 58 48% 0.029 51.83  -

IT menos de uma vez 
por semana 62 52% 0.088 68.61  -

Formação extra em via aérea difícil 0.601

Com formação
específica em VAD 88 73% 0.523 59.63 -

Sem formação
específica em VAD 32 27% 0.077 62.91 -

Total de profissionais 120

como potencialmente útil para integrar a carga das VMER 
(65 respostas).
O recurso à cricotirotomia foi referido 2 vezes.
A formação do curso VMER médico (curso de certificação 
para emergência pré-hospitalar em Portugal, ministrado 
exclusivamente pelo Instituto Nacional de Emergência 
Médica [INEM]) não é considerada suficiente no treino 
da abordagem de VAD no pré-hospitalar pela maioria dos 
operacionais (95%).

DISCUSSÃO
O manuseio da via área em contexto pré-hospitalar pode 
representar um desafio complexo uma vez que o a IT é 
geralmente emergente numa vítima com deterioração 
fisiológica importante (hipóxia, choque, p.e.), ocorrendo 
em ambiente não controlado em que o acesso ao doente e à 
VA podem estar dificultadas no cenário e, por último, a VA 
pode apresentar-se anatomicamente alterada (trauma facial, 
eventual obstrução faríngea, p.e.). Estes aspetos levam a que 
a probabilidade de VAD e de IT difícil seja maior no pré-
hospitalar.1,7

Dos resultados do presente estudo destacam-se as incidências 
de IT difícil (20%) e IT falhada (4%). Num artigo publicado em 
2016 sobre VAD em doente crítico, a incidência de IT difícil 
reportada é 8%-13%.11 Num outro artigo, sobre VAD em 
helitransportados no Japão, é descrita incidência de IT difícil 
entre 6% e 17,7%.6 Thoeni N et al fazem a análise retrospetiva 
de 692 doentes, a incidência de IT difícil (caracterizada, 
neste artigo, como mais do que uma tentativa ou classe de 
Cormack-Lehane maior ou igual a 3) é 3,2% e a incidência de 
IT falhada é 1%.1 Dois outros estudos apontam para uma taxa 
ainda mais reduzida de IT falhada em contexto pré-hospitalar 
(0,1%) em doentes nos quais foi utilizada sistematicamente 
uma técnica de intubação de sequência rápida seguindo um 
algoritmo previamente estabelecido de abordagem de VAD.7,12  
Verificaram-se, na nossa população, incidências maiores do 
que as reportadas na bibliografia, o que pode ser justificado 
por limitações do estudo (apresentadas adiante) e pelo 
facto de os estudos terem por base sistemas de emergência 
diferentes do português.
Dos resultados do inquérito ressalva-se ainda o facto de a 

Equipamentos mais 
usados

Número de profissionais 
que usou os equipamentos % do total

Condutor 74 62%

Máscara laríngea 33 28%

Frova ou gum elastic bougie 22 18%

Lâmina McCoy 16 13%

Videolaringoscópio 11 9%

Nenhum material adjuvante 20 17%

Tabela 3. Equipamentos mais utilizados pelos profissionais na 
abordagem de VAD no pré-hospitalar



Via Aérea Difícil em Emergência Pré-Hospitalar: Realidade Portuguesa
Difficult Airway in the Prehospital Emergency Setting: Portuguese Reality

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 3 - 2019 171

experiência do profissional, no intra-hospitalar, traduzida 
na abordagem rotineira da VA, e a sua especialidade médica 
de base, terem relação estatisticamente significativa com 
a proporção de IT falhada de cada médico. Este dado é 
congruente com a literatura uma vez que está estabelecida 
relação importante entre a experiência do profissional em 
abordar a VA e o sucesso de intubação.5

Pela importância das incidências encontradas e pela evidência 
da necessidade de treino dos profissionais de EPH parece útil 
que se discuta e aposte na formação teórica e prática nesta 
área. Os estudos mostram que programas de treino em IT 
e na abordagem à VAD, bem como o estabelecimento de 
algoritmos, levam à diminuição de complicações associadas à 
IT, sendo, portanto, obrigatórios na otimização do manuseio 
de VAD no pré-hospitalar.7,11,13 

Algoritmo de abordagem da VA no pré-hospitalar
Consideramos que o estabelecimento de algoritmos bem 
definidos de atuação na abordagem da VAD, como o sugerido 
e revisto recentemente pela Difficult Airway Society, dirigido 
ao doente crítico, pode ser adaptado com sucesso ao contexto 
pré-hospitalar.14 Esta adaptação é necessária e desejável, 
permitindo que as especificidades da EPH sejam tidas em 
conta mas mantendo uma conduta similar à observada em 
situações de VAD no intra-hospitalar. Assim, há a necessidade 
de excluir: (1) o pedido de ajuda, uma vez que, por norma, 
o profissional que aborda a VA é o mais habilitado para o 
efeito no local; (2) possibilidade de fazer o doente retornar 
à ventilação espontânea, na medida em que, em EPH, a 
decisão de assegurar uma VA definitiva ocorre geralmente 
em doente sem condições de ventilar espontaneamente.8 
As particularidades da EPH enunciadas devem convidar à 
ponderação cuidada da decisão de abordar invasivamente a 
VA da vítima; por vezes, a decisão de transportar rapidamente 
o doente ao Hospital mais próximo sob ventilação manual 
com máscara ou DSG pode ser a mais correta.
Embora a exploração cuidada de um algoritmo ultrapasse 
os objetivos deste trabalho, apresentamos uma proposta de 
adaptação ao contexto pré-hospitalar do algoritmo da DAS14 
(Fig. 1). Recapitulando os passos essenciais:
1.  Preparação: definição de estratégia, preparação do doente 

e material;
2. Plano A: tentativa de intubação traqueal

a. Máximo 3 tentativas/laringoscopias, melhorando 
sempre as condições;

b. Considerar adjuvantes de via aérea;
c. Ponderar bloqueio neuromuscular – a literatura é 

unânime em referir que o uso de relaxante muscular, 
em sequência rápida ou não, aumenta a taxa de sucesso 
de IT na primeira tentativa uma vez que melhora 
as condições de intubação; alguns artigos advogam 
inclusive que estes fármacos devem ser sempre usados 

de forma a garantir condições ótimas de intubação 
antes da primeira tentativa – “maximizing first attempt 
success strategy”.7,3,4,11

3. Plano B/C: ventilação de resgate por máscara facial ou 
DSG de segunda geração
a. Em caso de ventilação e oxigenação eficazes, ponderar:

i. Última tentativa de laringoscopia se algo pode 
melhorar francamente a probabilidade de sucesso;

ii. Intubação via DSG, se possível;
iii. Transporte ao Hospital/local de recursos adicionais 

nesta modalidade;
4. Plano D – front of the neck airway ou via aérea cirúrgica

a. Sempre que ventilação e oxigenação não forem possíveis 
- “não intubo e não ventilo”; CICO (do inglês can’t 
intubate, can’t oxygenate);

b. Método preferencial: cricotirotomia com bisturi.

Treino de abordagem de via aérea
A acrescentar à sistematização teórica e à implementação 
de algoritmos, o treino em ambiente de bloco operatório é 
apontado como vantajoso na formação dos operacionais 
de pré-hospitalar uma vez que é difícil que se atinja a 
proficiência na abordagem da VA apenas em contexto de 
EPH.2,5,6 No estudo suíço previamente citado, a baixa taxa de 
VAD encontrada nos seus registos pode estar associada ao 
treino dos médicos operacionais: todos eles têm pelo menos 
um ano de treino em anestesiologia e cursos complementares 
nesta área antes de iniciar atividade no pré-hospitalar.1 
Guidelines britânicas e irlandesas (AAGBI) de 2017 sobre o 
tema advogam que o profissional que procede a IT no pré-
hospitalar deve ter o mesmo nível de treino e competência 
que o profissional que o faz na sala de emergência.5,6 O treino 
de simulação regular entre os membros das equipas do pré-
hospitalar é sugerido nestas guidelines.5

Figura 1. Proposta de algoritmo de abordagem à via aérea difícil 
em contexto pré-hospitalar
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A formação do curso VMER médico não é considerada 
suficiente no treino da abordagem de VAD por 95% dos 
inquiridos, tendo 73% realizado cursos/workshops nessa área, 
levando a crer que os próprios médicos reconhecem e tentam 
colmatar essa lacuna formativa.

Materiais adjuvantes
A implementação de materiais adjuvantes de VA cada vez mais 
eficazes, portáteis e modernos pode trazer mais segurança 
na abordagem dos casos de VAD. Da análise dos resultados 
constata-se que os equipamentos mais usados na abordagem 
destes doentes foram o condutor, a máscara laríngea, a Frova© 
ou gum elastic bougie e a lâmina McCoy.  
O uso de cada um destes materiais é inevitavelmente 
dependente da disponibilidade do mesmo no contexto da 
EPH. A disponibilidade e acessibilidade fácil característica do 
condutor poderá justificar o seu uso mais frequente. Estudos 
observacionais reportam taxas de sucesso na IT de 78% a 
100% em doentes com VAD nos quais foram usados estiletes 
de intubação.10

O uso de bougies como primeira alternativa no caso de 
dificuldade na IT sob laringoscopia direta é fortemente 
defendida por um estudo francês prospetivo, publicado 
em 2004, que descreve várias vantagens deste material: 
simples de usar, rápida curva de aprendizagem e resolução 
de cerca de 80% das IT difíceis por laringoscopia direta.8  
Segundo as guidelines da AAGBI, o uso rotineiro de bougie é 
recomendado no contexto pré-hospitalar.5 À semelhança da 
bougie, também a Frova© (dispositivo tipo bougie da Cook que 
permite oxigenar através da extremidade distal do cateter) é 
apontada noutros artigos como uma alternativa útil em meio 
pré-hospitalar.12

O uso de DSG requer menos treino do que a inserção 
de um tubo traqueal, podendo ser benéfico sobretudo 
no transporte do doente face à ventilação por máscara-
insuflador. Como previamente referido, estes dispositivos 
devem ser usados como recurso perante uma IT falhada e 
uma situação CICO.2,4,5,10  A ventilação de resgate através 
da máscara laríngea é bem-sucedida em 94,1% dos doentes 
CICO.10 As possíveis complicações decorrentes do uso 
destes equipamentos são aspiração de conteúdo gástrico, 
lesão da via aérea, hipoxémia e hipercapnia.4,6 O uso de 
DSG de segunda geração, que permitem melhor selagem, a 
possibilidade de drenagem gástrica e a intubação através dos 
mesmos, diminui esses riscos e está recomendado.9 Alguns 
autores sugerem inclusive que os DSG deveriam substituir 
a IT em ambiente pré-hospitalar como primeira linha de 
abordagem dada a taxa de sucesso na inserção da máscara 
laríngea (85,3%).4 Da análise dos inquéritos pode verificar-
se que os dispositivos supraglóticos foram usados 181 vezes 
pelos operacionais VMER no período de um ano. Em 10 casos 
(5,5%), os operacionais referem não ter tido sucesso no uso 

dos dispositivos supraglóticos. Como descrito num artigo 
japonês de 2016 anteriormente mencionado, também para a 
colocação de DSG é necessária experiência; o artigo sugere 
que os profissionais do pré-hospitalar cumpram períodos de 
estágio em ambiente de bloco operatório para que possam 
treinar a colocação destes dispositivos.6

O recurso à cricotirotomia foi referida 2 vezes pelos 
operacionais. Segundo a literatura, o uso desta técnica por 
VAD é variável havendo registo de 0,12% a 1,2% de incidência. 
É o recurso final dos algoritmos de abordagem da VAD e o 
operador deve estar preparado para a realizar uma vez que 
existe uma probabilidade maior da mesma ser necessária 
em ambiente pré-hospitalar.3,4,13 Lockey et al reportam uma 
probabilidade duas vezes maior de ser necessário estabelecer 
uma VA cirúrgica se o operacional médico for não-
anestesiologista face ao anestesiologista, levando mais uma 
vez mais à confirmação da necessidade de formação e treino 
na abordagem da VA.1

O videolaringoscópio foi o material mais apontado 
como possivelmente útil (65 vezes) pelos operacionais, 
provavelmente menos usado na abordagem dos casos de 
VAD no EPH por não estar disponível neste contexto. Este 
equipamento aumenta a taxa de sucesso de intubação em 
doentes com sinais preditores de VAD e em doentes nos quais 
a primeira tentativa de IT tradicional não foi bem-sucedida 
(94% sucesso), devendo fazer parte de uma abordagem 
primária em VAD previsivelmente difícil ou perante lesão 
cervical.2,4,10,11 A existência de videolaringoscópios portáteis e 
com autonomia crescente faz com que este seja um material 
ideal para a emergência no pré-hospitalar. Guidelines 
previamente mencionadas sobre a manutenção das mesmas 
condições para abordagem da VA no intra-hospitalar e no 
pré-hospitalar levam-nos à defesa da disponibilização destes 
materiais, vulgarmente usados em ambiente intra-hospitalar, 
em contexto de EPH.3,5 O videolaringoscópio é também, 
segundo a literatura, útil para treino dos operacionais.4,11

Registo de abordagem pré-hospitalar da via aérea
A existência de um registo uniformizado da abordagem da via 
área em contexto pré-hospitalar permitiria estudos futuros 
baseados em dados concretos e com menor enviesamento. 
Assim, parece-nos fundamental a implementação de 
um formulário de registo a ser preenchido pelo médico 
operacional de VMER sempre que aborde a VA de um doente 
em EPH.

LIMITAÇÕES
Esta é uma análise retrospetiva baseada em respostas a um 
inquérito e, portanto, baseando-se na memória de cada 
inquirido (self-reporting). 
A adesão na resposta ao inquérito, e particularmente a 
inexistência de respostas de operadores de algumas VMERs 
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nacionais, bem como a necessidade de excluir 10 inquéritos 
por outliers leva-nos inevitavelmente a um número escasso 
de respostas para analisar. 
A inexistência de dados fidedignos sobre o número de total 
de vezes que a VA foi abordada revelou-se uma limitação 
importante por impedir o cálculo da incidência de VAD, e, 
consequentemente, a análise adicional similar à da intubação 
difícil e falhada.
Um registo prospetivo mais completo permitirá aumentar 
a fiabilidade dos dados e tentar tirar conclusões adicionais 
sobre a incidência de VAD (tipo de vítimas com VAD, 
fármacos utilizados, etc.). 
Os resultados deste estudo estão ainda limitados à população 
a que se refere, tendo por base um sistema de emergência 
médica com pressupostos específicos e, consequentemente, 
não aplicável a outros sistemas de emergência. 

CONCLUSÃO
A abordagem da VA em EPH é uma prática comum e 
potencialmente life-saving, havendo estudos que estimam 
que esta prática seja necessária em um a cada cinco doentes 
atendidos em emergência, reportando incidências de 
dificuldade na intubação entre 5% e 50%.1 Os estudos são 
unânimes em afirmar que a VAD é mais provável em contexto 
pré-hospitalar sendo, por isso, fundamental a abordagem 
deste tema e o treino dos profissionais nesta area.13

A incidência de IT difícil de 20% e de IT falhada de 4% 
reportadas neste estudo, com as limitações inerentes ao 
mesmo, levam-nos a concluir que estes casos são comuns 
no pré-hospitalar. Além disso, o ratio de IT falhada é maior 
em médicos menos experientes na abordagem da VA. Assim, 
e indo de encontro ao desejo de formação dos profissionais 
nesta área, surge a necessidade de ponderar a instituição de 
algoritmos e formação prática regular. 
Por outro lado, a uniformização dos materiais adjuvantes de 
via aérea disponibilizados no pré-hospitalar e a aposta em 
materiais associados a probabilidades crescentes de resolução 
de casos de VAD, como o videolaringoscópio, devem também 
fazer parte desta reflexão. Por último, consideramos que este 
estudo e a análise da bibliografia demonstra a importância 
de se instituírem registos fidedignos que possibilitem uma 
análise futura mais sólida sobre este tema.
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RESUMO
Introdução: As recomendações para a profilaxia antibiótica da  
endocardite  têm  sido  alvo  de  várias  actualizações nos últimos  
anos  com a tendência para simplifica-la e para  restringir o número  
total de doentes elegíveis. Apesar da evidência científica disponível 
ser escassa e pouco robusta, a mesma foi utilizada para a construção 
das principais recomendações (da American Heart Association - AHA,  
European Society of Cardiology - ESC e National Institute for Health 
and Care Excellence - NICE), que se mostraram contraditórias.
Neste estudo pretendemos rever a literatura mais recente  
relativamente à profilaxia da endocardite bacteriana para promover  a  
correta utilização das recomendações em vigor.
Métodos: Esta revisão narrativa foi efetuada com recurso à base de 
dados PubMed. Foi efetuada uma seleção utilizando as seguintes 
palavras-chave: “Endocarditis”, “Prophylaxis”, “Current evidence”,  
“Clinical  practice”. A seleção dos estudos foi feita pelos autores.
Resultados/Discussão: A incidência da endocardite é baixa (entre os 
3 a 10 casos por 100 000) e variável entre os países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Ao longo do tempo, assistiu-se a uma mudança 
da abordagem da profilaxia antibiótica no sentido mais restritivo, 
sobretudo à custa da modificação da definição de doente de alto risco. 
Atualmente, a dúvida quanto ao seu real benefício ainda persiste. 
Por um lado pela falta de estudos randomizados e controlados, por 
outro pela evidência de níveis de bacteriemia semelhantes entre 
procedimentos dentários invasivos e medidas de higiene oral triviais.
Conclusão: Conforme o consenso das recomendações atuais, uma 
dupla conjugação de critérios deve ser aplicada para se proceder à 
realização da profilaxia, a existência de um doente de alto risco que  
irá ser submetido a um  procedimento também de alto risco.

ABSTRACT
Introduction: Recommendations for endocarditis prophylaxis have  
been updated over the last years with the intend of simplified it 
so  that the number of people eligible would be less. Despite the  
scientific evidence available is short and weak, it was used to make  
the major recommendations (by American Heart Association - AHA, 
European Society of Cardiology - ESC and National Institute for Health 
and Care Excellence - NICE) and they have shown to be opposite from 
each other.
In this study we aim to review the recent literature regarding  
endocarditis prophylaxis to promote the correct use of current  
recommendations.
Methods: This narrative revision was made using the database  
PubMed. A selection was made using the following keywords:  
"Endocarditis", "Prophylaxis", "Current evidence", "Clinical practice".  
The authors selected the studies.
Results/Discussion: The incidence of endocarditis is low (between  
3 and 10 cases per 100 000) and varies between developed 
and  developing countries. Over time, the approach of antibiotic  
prophylaxis has been shifted to a most restrictive sense, especially 
at  the expense of modifying the definition of a high-risk patient.  
Nowadays, doubt as to its real benefit still persists. On the one hand  
the lack of randomized and controlled studies, on the other hand, by  
the evidence of similar levels of bacteremia between invasive dental  
procedures and trivial oral hygiene measures. 
Conclusion: According to the consensus of the current 
recommendations, a double conjugation of criteria should be applied 
in order to perform the prophylaxis, the existence of a high risk patient 
who will undergo a high risk procedure.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 3 - 2019 175

Profilaxia da Endocardite Bacteriana: Estado da Arte
Bacterial Endocarditis Prophylaxis: State of the Art

aos cuidados de saúde se refere aos casos em que havendo 
essa exposição prévia, o diagnóstico é estabelecido após 48 
horas.1

Apesar da taxa de incidência aceite variar entre os 3 a 10 
casos por 100 000,2 a verdade é que esta serve apenas como 
valor estimado, pois a incidência real é difícil de determinar 
em virtude das diferentes definições entre autores e centros 
clínicos.1 Além disso, a própria variação dos factores de 
risco entre os países com maior e menor poder económico 
(como são o caso da doença cardíaca reumática e o consumo 
de drogas endovenosas, entre outros) e a sua oscilação 
temporal determina também uma variabilidade significativa. 
Mesmo assim, é possível verificar grandes discrepâncias. 
Por exemplo, há cerca de 10 anos a incidência nos Estados 
Unidos da América era de 15 casos por 100 000, enquanto 
na França era de 3,3 por 100 000 e na Espanha de 3,49 por 
100 000. Curiosamente, os estudos observacionais realizados 
nestes países mostram, na última década, um aumento da 
incidência da endocardite.4-6

São essencialmente agentes bacterianos a principal causa, 
mas uma variedade de microorganismos foi já identificada 
como possíveis agentes etiológicos de endocardite. Estes 
variam consoante a população de risco em causa, mas em 
termos globais as três principais causas são infeção por 
estafilococos, estreptococos e enterococos:
• Staphylococcus aureus é a principal causa nos países 

desenvolvidos1; a endocardite por estafilococos é também 
a mais comummente associada aos cuidados de saúde7; 
enquanto a infeção por estreptococos é a causa mais 
comum de endocardite adquirida na comunidade.5

É possível ainda que uma pequena percentagem de casos de 
endocardite inclua os que apresentam resultados de cultura 
negativa.1 Aqui a suspeição clínica, a vigilância e a repetição ou 
realização de novos exames complementares de diagnóstico 
assume particular importância.8 Recentemente, verificou-se 
um aumento da incidência de infeção por estreptococos,4 
que poderá, ou não, estar relacionada com a alteração das 
recomendações de profilaxia para a endocardite ocorridas 
em 2007 pela American Heart Association (AHA).
Vários fatores predispõem ao desenvolvimento de 
endocardite. Podem ser divididos entre aqueles relacionados 
com a pessoa e aqueles relacionados com as suas co-
morbilidades. No primeiro grupo incluem-se a idade superior 
a 60 anos, já que o envelhecimento da população está 
associado ao aumento da doença degenerativa valvular e a 
sua consequente necessária substituição; o género masculino; 
o uso de drogas endovenosas e a má higiene oral devido à 
contaminação hematogénia pela flora oral.1 O segundo grupo 
diz respeito às doenças estruturais cardíacas (cerca de 75% 
dos doentes com endocardite apresentam defeitos estruturais 
cardíacos); doença valvular, vertente onde a doença cardíaca 
reumática tem diminuído a sua expressividade e onde o 

INTRODUÇÃO
A endocardite bacteriana é uma infeção do endocárdio, com 
predilecção para os folhetos valvulares, considerada rara, e 
apresentando uma incidência anual variável, quer entre países 
desenvolvidos e não desenvolvidos, quer entre diferentes 
regiões de um mesmo país,1 mas que acaba por variar entre 
3 a 10 casos por 100 000.2 A sua principal característica é 
o desenvolvimento de vegetações intracardíacas. Estas 
correspondem a um aglomerado de plaquetas, fibrina, 
células inflamatórias e colónias de bactérias em diferentes 
fases metabólicas. Apesar do desenvolvimento diagnóstico e 
cirúrgico, o prognóstico continua a ser reservado, com uma 
mortalidade intra-hospitalar de 15% a 20% e que ascende a 30% 
ao fim de 1 ano.2 A morbilidade é elevada nos sobreviventes, 
quer pelo risco acrescido de re-infeção, quer por deterioração 
progressiva da função valvular podendo levar à necessidade 
de intensificação da terapêutica médica e/ou cirúrgica.
A profilaxia antibiótica para a endocardite constitui uma 
realidade em diferentes áreas da prática médica. Apesar 
da incidência, a possibilidade da sua ocorrência não deve 
ser excluída e, por isso, será sempre fundamental a correta 
avaliação do doente e a sua estratificação de risco.
Actualmente, as guidelines em vigor são baseadas na 
evidência publicada nos últimos 20 anos3 e a sua actualização 
procura evitar a sub/sobre-utilização antibiótica. No entanto, 
as recomendações publicadas são díspares e até mesmo 
contraditórias entre si, e o real benefício desta profilaxia está 
ainda por determinar devido à falta de estudos controlados e 
randomizados.
Assim, com este estudo de revisão, pretende-se analisar as 
mais relevantes e recentes publicações e potenciar a correta 
utilização da profilaxia antibiótica para a endocardite.

MÉTODOS
Foi efetuada uma revisão narrativa focada na literatura com 
recurso à base de dados da PubMed, utilizando as seguintes 
palavras-chave: “Endocarditis”, “Prophylaxis”, “ Current 
evidence”, “Clinical practice”. A pesquisa foi limitada a artigos 
de língua inglesa, sem limite temporal. Foram incluídos 
estudos de revisão sistemática, estudos observacionais, 
recomendações de sociedades internacionais e artigos de 
revisão narrativa. A seleção final foi realizada pelo autores.

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Epidemiologia e fatores de risco
A exposição ao agente infeccioso na origem da endocardite 
pode ocorrer na comunidade ou ao nível dos cuidados de 
saúde. Estabelece-se o primeiro tipo de exposição quando é 
verificado na ausência de contacto recente com serviços de 
saúde, o diagnóstico é estabelecido nas primeiras 48 horas 
após a admissão hospitalar, enquanto a endocardite associada 
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prolapso da válvula mitral associado a insuficiência mitral 
assume agora um maior relevo quanto ao risco que lhe 
está associado; cardiopatias congénitas, sobretudo as que 
interferem com o trato de saída do ventrículo esquerdo e as 
que envolvem defeitos do septo interventricular; próteses 
valvulares colocadas cirurgicamente ou por via percutânea; 
antecedentes de endocardite, presença de dispositivo 
intravascular, desde um cateter venoso periférico até a um 
central; dispositivo cardíaco implantável e hemodiálise.1

Válvulas protésicas: particularidades
Como já referido, a colocação de uma prótese valvular, por 
cirurgia ou por via percutânea, é um conhecido fator de risco 
intimamente ligado ao desenvolvimento de endocardite.
Apesar de as consequências finais serem iguais às da 
endocardite de válvula nativa (EVN), existem diferenças 
quanto à patogénese, epidemiologia e microbiologia que 
merecem ser destacadas.
A endocardite de prótese valvular (EPV) pode ter origem 
numa fase precoce ou tardia após a cirurgia. Na infeção 
precoce os microorganismos alcançam diretamente a 
prótese valvular e manifesta a existência de contaminação 
direta durante o período intra-operatório ou disseminação 
por via hematogénea nos primeiros dias/semanas do pós-
operatório. Nesta fase aguda, a adesão dos microorganismos 
é particularmente facilitada à interface entre a prótese e o 
anel da câmara cardíaca e ao tecido perivalvular ao longo 
do trajeto do fio de sutura, pois as mesmas estruturas ainda 
não se encontram endotelizadas. Esta endotelização está 
concluída apenas ao fim de vários meses da implantação da 
prótese e vai impedir a ligação direta dos microorganismos ao 
tecido miocárdico. É esta alteração dos locais de implantação/
fixação dos agentes patogénicos que caracteriza a infeção 
tardia. Quer se trate de próteses mecânicas ou biológicas 
(nas biológicas mais9), com o passar do tempo formam-se 
pequenos trombos de plaquetas/fibrina na superfície valvular 
que servem de pontos de fixação para os microorganismos 
que se encontrem em circulação. Isto tem dois significados: 
em primeiro lugar, o espectro de agentes patogénicos 
responsáveis por EPV tardia será muito semelhante aos da 
EVN e em segundo, esta infeção tende a ser menos invasiva 
e terá menor probabilidade de complicar com abcesso 
perivalvular e deiscência valvular quando comparada com a 
forma aguda.10

A substituição cirúrgica valvular aórtica e mitral e substituição 
com válvula mecânica ou biológica apresentam o mesmo 
risco de infeção no primeiro ano de pós-operatório11,12 e que 
varia entre 1% e 6%.10 Contudo, ao fim dos primeiros 18 meses 
o risco de infeção é maior para as válvulas biológicas.12

Relativamente à transcatheter aortic valve implantation 
(TAVI), a taxa de infeção e desenvolvimento de endocardite é 
menor, de 0,5% a 3,1%.10 Nesta situação, consideram-se fatores 
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de risco para o desenvolvimento de infeção a idade jovem, 
género masculino, história de diabetes, doença pulmonar 
obstrutiva crónica (DPOC), insuficiência aórtica moderada/
severa e transfusão pós-operatória.10

Conforme se trate de EPV precoce ou tardia, o agente 
patogénico vai ser distinto mas relativamente previsível. 
Na forma precoce, a infeção por S. aureus e Staphylococcus 
coagulase-negativo (quase sempre Staphylococcus 
epidermidis) é a forma mais comum. Na forma tardia, 
assume maior proporção a infeção por estreptococos 
seguida de S. coagulase-negativo.10 Casos de infeção com 
culturas negativas podem ocorrer em qualquer período após 
substituição valvular e estão mais associadas com infeção 
por Coxiella burnetii (considerar áreas endémicas) e por 
Mycobacterium chimera.10

Uma infeção invasiva está mais associada à forma precoce, 
mas também é mais comum nos casos de válvulas biológicas. 
Há então a considerar que nestas o risco de invasão 
perivalvular com deiscência da prótese e fluxo regurgitante, 
abcesso miocárdico, pericardite ou disrupção do sistema de 
condução elétrico cardíaco é maior.10

Evolução da profilaxia antibiótica
As primeiras recomendações para a prevenção da 
endocardite infecciosa datam de 1955, são da autoria da 
AHA e desenvolveram-se na sequência de anos antes ter 
sido demonstrada a ligação entre a libertação de bactérias 
durante a realização de procedimentos invasivos dentários 
ou outros, e o desenvolvimento de endocardite.2 Estas 
recomendações consideravam como grupos de maior risco 
aqueles com doença cardíaca reumática e congénita e como 
procedimentos de alto risco todos aqueles que envolvessem 
manipulação da gengiva, amigdalectomia e adenoidectomia, 
manipulação do trato gastrointestinal e genitourinário e 
parto vaginal, recomendando profilaxia antibiótica nestes 
casos.
Nas quatro décadas seguintes foram realizadas diversas 
atualizações,13 motivadas pelo desenvolvimento da cirurgia 
cardíaca na substituição valvular e na mudança dos 
esquemas antibióticos aconselhados.2 Foi em 1997 que a 
AHA categorizou os doentes como de “risco alto”, “risco 
moderado” e “risco negligenciável”.14 Foram melhor definidos 
quais os procedimentos que deviam, ou não, ser alvo de 
profilaxia, assim como o regime antibiótico a utilizar.2 Em 
2004, com a divulgação das recomendações da European 
Society of Cardiology (ESC) que apontavam para a mesma 
direção, havia um consenso internacional estabelecido.
Esta uniformização foi interrompida em 2006 quando a 
British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 
apresentou as suas próprias recomendações, afirmando que 
não existia evidência que suportasse o uso de antibioterapia 
para a profilaxia da endocardite. Não cessando o seu uso, 
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recomendaram apenas que a mesma fosse aplicada somente 
aos doentes de alto risco de endocardite, não especificando 
procedimentos.2

Em 2007, a AHA actualizou as suas recomendações, que 
marcaram o primeiro momento de restrição da profilaxia 
antibiótica. Com a intenção de simplificar e assegurar a 
consistência da evidência científica,3 passaram também 
a incluir apenas os doentes de alto risco (eliminando a 
indicação nos doentes de risco moderado) e apenas alguns 
procedimentos dentários.15 Estas recomendações foram mais 
tarde adotadas pela ESC, que em 2009 divulgou a atualização 
das suas recomendações. Porém, a maior contradição 
surgiu em 2008, quando a National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) demonstrou que a profilaxia 
antibiótica para a endocardite deveria ser suspensa de 
imediato, independentemente do tipo de doente e do tipo de 
procedimento em causa, uma vez que não havia evidência da 
eficácia desta profilaxia e que a mesma não era custo-efetiva.2

Em 2015, perante novas evidências epidemiológicas, a NICE e 
a ESC efetuaram a revisão das suas recomendações (a da AHA 
está em curso). O resultado foi contraditório mais uma vez. A 
NICE manteve a sua posição prévia de suspender todo o tipo 
de profilaxia antibiótica apontando os mesmos motivos,16 
enquanto a ESC considerou haver fundamentos suficientes 
de eficácia e utilidade para, em todos os doentes de alto risco 
submetidos a procedimentos dentários invasivos, a profilaxia 
ser realizada.8

Racional da profilaxia restritiva
A patogénese da endocardite infeciosa envolve os seguintes 
passos: a formação de um pequeno trombo numa superfície 
endotelial anormal, a infeção do mesmo maioritariamente 
por bactérias que circulam na corrente sanguínea e a 
sua proliferação que resulta na formação de vegetações 
na superfície endotelial.17 Portanto, como a ocorrência 
de bacteriemia é fundamental para o desenvolvimento 
de endocardite, teoricamente é razoável concluir que a 
prevenção dessa bacteriemia transitória pode prevenir a 
cadeia de eventos acima mencionada. 
A atualização das guidelines para uma abordagem mais 
restritiva teve por base estudos recentes que questionaram o 
benefício das recomendações prévias. Estas tinham por base 
a opinião consensual de especialistas (nível C de evidência), 
enquanto as recomendações mais atuais resultaram da 
análise de vários estudos observacionais, opinião de 
especialistas e recomendações de várias sociedades nacionais 
e internacionais publicados nos últimos vinte anos.3 Até ao 
momento, não existem estudos controlados e randomizados 
que avaliem a verdadeira eficácia da profilaxia antibiótica de 
endocardite. Contudo, as últimas recomendações da AHA e 
ESC assentam em quatro ideias principais3:
•  A endocardite é mais provável que derive da exposição 

frequente a bacteriemias aleatórias resultantes das 
atividades diárias, como a escovagem dos dentes, do que à 
bacteriemia causada por um único procedimento dentário, 
gastrointestinal ou genitourinário único;

•  Estatisticamente o número de casos possíveis de ser 
prevenidos com a profilaxia é muito reduzido;

• O risco de reações adversas aos antibióticos excede o 
benefício da profilaxia, exceto em situações de alto risco;

• Uma boa higiene oral e uma revisão estomatológica 
regular diminuem a incidência de bacteriemias associadas 
às atividades diárias e são mais importantes do que a 
profilaxia antibiótica prévia a um procedimento dentário.

Portanto, evidenciam-se várias limitações ao próprio conceito 
da profilaxia, analisadas pela ESC e AHA e que estiveram na 
origem da restrição da profilaxia. Nenhum estudo humano 
demonstrou que a profilaxia previne de facto a endocardite 
depois de procedimentos invasivos: os estudos existentes 
sobre a matéria apresentam falhas na metodologia; existe a 
possibilidade de ineficácia antibiótica; a baixa incidência da 
endocardite implica que sejam necessárias várias as ações 
de profilaxia para prevenir um pequeno número de casos 
(277 para prevenir um caso segundo um recente estudo de 
Dayer MJ et al18) e a própria causalidade entre a bacteriemia 
decorrente de um procedimento invasivo e a maioria dos 
casos de endocardite é muitas vezes incerta.17

Problemas associados à profilaxia
Foi a NICE que em 2008 e na sua revisão de 2015 e 201616 
evocou aqueles que considerou os principais problemas 
associados à profilaxia antibiótica para não a recomendar 
em qualquer circunstância: o custo, a ocorrência de reacções 
adversas aos antibióticos e o aumento da resistência aos 
mesmos.2

Quanto às reações adversas um estudo realizado 
recentemente não encontrou nenhum óbito na sequência do 
uso de amoxicilina e encontrou uma taxa de reações não fatais 
muito baixa, sobretudo quando utilizada em doentes sem 
história de alergia.19 Mesmo para a clindamicina, o número 
de reações adversas foi baixo, mas superior ao esperado.19

A relação custo-efetividade analisada pela NICE tem 
sido colocada em causa por vários estudos, havendo 
mesmo um estudo publicado recentemente que além de 
assumir a profilaxia custo-efetiva considera-a também 
economicamente vantajosa.20

Não há estudos que abordem a questão da resistência 
antibiótica, mas de acordo com modelos microbiológicos 
é pouco provável que a exposição a uma única dose alta 
fomente essa resistência, sobretudo quando comparada com 
a exposição contínua a baixas doses terapêuticas.2

Salienta-se que nenhum destes estudos acima mencionados 
estava disponível em 2008.
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Profilaxia
As recentes guidelines (excepto da NICE) estabelecem que só 
os grupos de alto risco submetidos a procedimentos dentários 
invasivos com probabilidade de resultarem em bacteriemia 
devem ser alvo de profilaxia antibiótica. 
Consideram-se os de alto risco de endocardite infeciosa e 
suas complicações2, 3, 8, 15,17:
• Doentes com prótese valvular ou material protésico usado 

para reparação valvular (inclui plastias)
• Doentes com história prévia de endocardite
• Qualquer tipo de cardiopatia congénita cianótica
• Qualquer cardiopatia congénita reparada com material 

protésico quer por cirurgia quer por técnica percutânea até 
6 meses após o procedimento ou permanentemente se após 
a reparação permanecer um shunt residual ou regurgitação 
valvular.

• Valvulopatia em recetores de transplante cardíaco 
(recomendação da AHA).

Os procedimentos considerados alvo de profilaxia quando 
efetuados em doentes de alto risco (que cumprem os 
requisitos anteriores) são2,3,8,15,17:
• Procedimentos dentários invasivos que impliquem 

manipulação da gengiva, da região periapical do dente ou 
perfuração da mucosa oral;

• Procedimentos do trato respiratório que envolvam biópsia 
ou incisão da mucosa respiratória (recomendação AHA);

• Procedimentos na pele ou tecido músculo-esquelético 
(cobertura para estafilococos), trato respiratório e 
genitourinário (cobertura para enterococos) com infeção/
foco infecioso ativo (recomendação AHA).

Todas as outras técnicas invasivas que não são mencionadas 
não têm profilaxia recomendada mesmo que executadas em 
doentes de alto risco.
O American College of Cardiology nas suas guidelines 
de 2018 sobre doença cardíaca congénita considera que é 
razoável realizar a profilaxia para endocardite antes do parto 
vaginal no momento da rutura das membranas nas doentes 
de alto risco.21

Se os doentes, na altura do procedimento invasivo, já se 
encontram sob antibioterapia por outra razão, um antibiótico 
alternativo de uma classe diferente deve ser escolhido.17

A Tabela 1 ilustra o cruzamento da definição de doente 
de alto risco pelas principais sociedades, e o seu nível de 
concordância. Na Tabela 2 estão descritos os regimes de 
profilaxia antibiótica recomendados.8,15

Impacto das alterações das guidelines
A melhor forma de avaliar o impacto da eficácia da profilaxia 
seria através de estudos randomizados e controlados que, 
por aspetos éticos, logísticos e financeiros dificilmente será 
concretizado.2 Daí que a avaliação do impacto esteja a ser 
realizada através de estudos observacionais, mas todos eles 
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limitados por amostras pequenas, curto período de follow-
up, utilização de populações não representativas quanto à 
exposição aos diferentes fatores de risco.
Nos países onde têm sido aplicadas as recomendações 
da AHA e ESC não se verificou alteração significativa da 
incidência da endocardite, mas houve a reversão da tendência 
de diminuição da incidência nos doentes de risco moderado 
(que a partir de 2007 deixaram de ser alvo de profilaxia).2 Já 
no Reino Unido, verificou-se, num estudo de follow-up de 
5 anos após a introdução das recomendações de 2008, um 
aumento significativo na incidência de endocardite.18 Ainda 
que uma relação de causa-efeito direta não possa ser definida, 
não foi encontrada uma outra explicação satisfatória após 
cuidada análise.

CONCLUSÃO
A limitação na quantidade e qualidade (inexistência de 
estudos controlados e randomizados) de evidência científica 

Tabela 1. Ilustração do nível de concordância da definição de 
doente de alto risco segundo a AHA, ESC e NICE

Definição doente
alto risco

ESC
guidelines 

2015

NICE
guidelines

2015
(com emenda de 

2016)

AHA 
Guidelines 

2007

Prótese valvular ou 
material protésico

Endocardite prévia

Cardiopatia congénita 
cianótica não corrigida

Cardiopatia congénita
corrigida nos primeiros 6

meses ou com shunt 
residual

Valvulopatia em receptores 
de transplante cardíaco

ESC 
Guidelines 

2015

Prótese valvular ou
material protésico

(não
aplicável)

Endote prévia

Qualquer tipo de cardiopa-
tia congénita cianótica

Cardiopatia congénita 
corrigida nos primeiros 
6 meses ou com shunt 

residual

NICE 
Guidelines 
2015 (com 
emenda de 

2016)

Doença valvular cardíaca

(não
aplicável)

Endocardite prévia

Cardiopatia congénita 
corrigida, excepto o DAS, o 

DSV e DAP corrigidos

Substituição de válvula 
cardíaca

Cardiomiopatia
hipertrófica

A cor vermelha traduz discrepância, a amarela semelhança ligeira e a verde con-
cordância. Cada linha corresponde às respectivas definições de cada sociedade. 
AHA:American Heart Association, ESC: European Society of Cardiology, NICE: National 
Institute for Health and Care Excellence, DSA: defeito do septo auricular, DSV: defeito 
do septo ventricular, DAP: ducto arterial patente.
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sobre a profilaxia conduziu a recomendações cada vez mais 
restritivas, mas também a discrepâncias das mesmas entre as 
entidades internacionais.
Ainda assim, observa-se um elevado grau de concordância 
entre as recomendações da ESC e da AHA. No âmbito de 
melhor relação risco/benefício, as mesmas aparentam ser 
o guia mais viável para orientar a prática médica diária. 
Portanto, a profilaxia deve ser restrita e é necessário existir 
uma dupla conjugação de critérios: a existência de um doente 
de alto risco que irá ser submetido a um procedimento de alto 
risco. Cada um desses fatores isolados não deve constituir 
indicação evitando assim a exposição desnecessária a 
antibióticos com os custos e riscos associados.
Até ao desenvolvimento de estudos clínicos robustos, esta 
abordagem restritiva figura-se como a mais apropriada.

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO
1 - Em relação à eficácia da antibioterapia 
profilática:
a. Os estudos randomizados e controlados não estabeleceram 

a eficácia da profilaxia.
b. As guidelines estão de acordo quanto à eficácia da mesma.
c. Estudos observacionais e opiniões de peritos são a 

principal fonte de informação.
d. Estima-se que 1 em cada 3 casos de endocardite possa ser 

prevenido com a profilaxia.

2 - Em relação às principais guidelines 
publicadas:
a. Têm sido actualizadas conforme a evidência mais recente 

disponível
b. Propõem esquemas antibióticos de profilaxia complexos
c. São vagas e colocam a responsabilidade no clínico quanto 

a que doentes realizar a profilaxia
d. Analisaram diferentes fontes bibliográficas para chegarem 

às suas conclusões

Tabela 2. Esquemas de profilaxia antibiótica

Situação Agente Regime

Via oral Amoxicilina 2 g

Via oral 
indisponível

Ampicilina 2 g IM ou IV

Cafazolina/Ceftriaxone 1 g IM ou IV

Via oral – alergia 
a penicilinas

Cefalexina 2 g

Clindamicina 600 mg

Azitromicina/Claritromicina 500 mg

Via oral 
indisponível 

e alergia a 
penicilinas

Cefazolina/Ceftriaxone 1 g IM ou IV

Clindamicina 600 mg IM ou IV

Vancomicina
15 a 20 mg/kg, no 
máximo 2 g por dose

IM: intramuscular, IV: intravenoso
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INTRODUÇÃO
"Se os teus projectos têm prazo de um ano, semeia trigo.
Se os teus projectos têm prazo de dez anos, planta árvores de 
fruto.
Se os teus projectos têm prazo de um século, então educa o 
povo.
Porque, semeando trigo, terás uma colheita.
Plantando árvores de fruto, obterás cem colheitas.
Mas, educando o povo, colherás mais de cem vezes.
Também se deres um peixe a uma pessoa ela comerá uma vez.
Mas se ensinares essa pessoa a pescar ela comerá toda a vida."
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RESUMO
O autor chama a atenção para a deriva que tem sofrido a arte médica 

por referência às suas origens vocacionais, procurando dirigir o olhar 
e o pensamento para aquilo que, de forma explícita ou camuflada, 
deliberada ou subliminarmente, parece estar a conduzir ao primado 
do materialismo e do tecnicismo.
Sob a capa duma Medicina bondosa, por definição, assediando com 
a ambição e com a arrogância, a corrupção da arte médica, na sua 
dimensão ética e humanista, está a erodir o ensino e a fidelidade 
dos novos médicos. Numa tentativa de abranger sob um tema e 
um conceito todos os factores que merecem uma sinalização no 
caminho da formação médica recupera o tema da hodegética. O 
autor, finalmente, concede foros de autonomia ao chamado burnout 
médico, como causa e consequência duma Medicina que se apresenta 
fragilizada, vítima do homem em geral e do próprio médico, que 
consegue ferir fundo a prática clínica e, portanto, o ensino médico. A 
reflexão apresentada busca inspiração nas metáforas e em pensadores 
e culturas anteriores ao fenómeno da globalização, cujas doutrinas 
e linhas de acção social defendem a universalidade do valor da vida 
humana plena, procurando na sabedoria e na virtude, o caminho 
para chegar à felicidade e ao bem-estar final, algo semelhante à 
eudaimonia, conceito central na ética e na filosofia de Aristóteles. 
Um Bem onde se entrelaçam a virtude responsável do mestre com a 
esperança do aprendiz e a solidariedade altruísta do próprio doente. 
É neste ambicioso amplexo ético que pretende estabelecer a ponte 
entre a prática clínica e o ensino médico.

ABSTRACT
The author draws attention to the drift that medical art is suffering by 
reference to its vocational origins, seeking to direct or look into what, 

explicitly or camouflaged, deliberately or subliminally, seems to be 
being pursued by the primacy of materialism and technicalism. Under 
the guise of a kind medicine, by definition, besetting with ambition and 
arrogance, the corruption of medical art in its ethical and humanistic 
dimension is eroding the education and loyalty of the new doctors. 
In an attempt to cover under a theme all the factors that deserve a 
signal in the path of medical education, the concept of hodegetics 
is recovered. Finally, the author grants emancipation and autonomy 
to the so-called medical burnout, as cause and consequence of a 
medicine that is weakened, a victim of the man in general and of the 
doctor himself, who can deeply hurt clinical practice and, therefore, 
medical education. The reflection here presented seeks inspiration 
from metaphors, philosophers and cultures prior to the phenomenon 
of globalization, whose doctrines and lines of social action defend 
the universality of the value of full human life, seeking in wisdom and 
virtue the way to happiness and final well-being, something similar 
to eudaimonia, central concept in Aristotle's ethics and philosophy. 
The Good where the responsible virtue of the master intertwines with 
the hope of the apprentice and the altruistic solidarity of the patient 
himself. It is in this ambitious ethical embrace that the author intends 
to bridge the gap between clinical practice and medical teaching.
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Embora haja dúvidas sobre a existência do filósofo chinês 
Kuan Tseu que terá vivido no século VII d.C., e a quem se 
atribui este ensinamento, este não deixa de ser verdade e a 
base de toda a sobrevivência para qualquer espécie animal 
incluindo a humana. A espantosa evolução do Homem 
deve-se a diversos factores, mas talvez não se deva tanto à 
capacidade de raciocínio, como se pensa, mas, sobretudo, à sua 
sofisticada forma de comunicar e acrescentar conhecimento 
a cada geração que passa. A capacidade de transmitir 
conhecimentos práticos e conceitos abstractos às gerações 
seguintes permitiu à Humanidade constituir aquilo que De 
Waal, em 2014 na revista Scientific American1 classificava 
como o segredo da dominância humana no planeta sobre 
todas as espécies: a cooperação mutualista baseada em:
"a complex morality emphasising responsibility to others that 
is enforced through reputation and punishment."

Neste sentido estamos com Fernando Savater que descreve a 
ética como não sendo mais do que o exercício e a definição 
duma relação confiança.

Ensinar não é um dever, aprender não é um direito. 
Mas ambos são Medicina!
O meu carro avariou e como é verão e as distâncias a percorrer 
são curtas passei a andar de bicicleta. Foi o redescobrir dum 
prazer. Na verdade, passei a olhar com mais atenção o chão 
por onde passava. Uma questão de segurança e de posição na 
bicicleta, na verdade. Um dia, ao passar junto de uma escola 
secundária, reparei na grelha duma sarjeta que dizia: “O mar 
começa aqui”. (Fig. 1)

Uma iniciativa ecológica incluída no programa de actividades 
dessa escola. Surpreendi-me, mas é isso mesmo: o mar 
começa muito antes do fim da praia. Mais importante ainda, 
a água que corre para o mar lavou o chão que pisamos. E por 
isso o mar conta a história dos nossos passos e da nossa acção 
sobre a Terra.
O fundamento da filosofia Jonasiana aflorou ao meu 
pensamento nesta alegoria de que “ já o é o que ainda não 
aconteceu”. No capítulo IV “O Bem, o Dever e o Ser: teoria 
da responsabilidade”,2 o cerne da sua tese, Hans Jonas, 

filósofo alemão de origem judaica, empreende o esforço 
argumentativo na busca do significado do princípio ético 
da responsabilidade que não pode ser entendida como 
responsabilidade jurídica pela ausência de reciprocidade; 
deverá ser tida como a responsabilidade dum pai por um filho, 
ou dum político pelo futuro do seu país, ou dum povo pelos 
seus recursos naturais. Em Hans Jonas teremos em mente 
que a responsabilidade enquanto uma imputação causal de 
actos feitos por um indivíduo, num primeiro momento pode 
ser compreendida como uma responsabilidade restrita ao 
plano jurídico. Àquele que causa um dano deve ser imputado 
reparar o dano cometido. Acontece, no entanto, que 
enquanto causalidade de ações e reparos a responsabilidade 
fica restrita a uma exterioridade e a culpa não se efetiva de 
forma ética. Jonas chama a atenção para a causalidade moral 
dos actos “assim, o que é decisivo nesse caso para a imputação 
da responsabilidade é a qualidade, e não a causalidade do 
acto”.2 A responsabilidade pelas gerações futuras e pelo todo 
orgânico social exige uma profundidade em termos morais 
de uma determinação muito mais forte, ou seja, no sentido 
da profunda preocupação com o poder que o indivíduo 
possui enquanto responsável. Com Jonas podemos repetir 
a máxima existencialista que sublinha a responsabilidade: 
“Estamos condenados a ser responsáveis”. Agir já nos impõe 
a moralidade, e agir de forma irresponsável representa a não 
observância do dever que cabe ao agente. Por isso para Jonas 
a responsabilidade não pode ser uma relação recíproca, pois 
tal relação nos move apenas naquele momento não incidindo 
numa ética futurista.
Nesta perspectiva, a formação médica já é Medicina, e a 
prática da Medicina é, e continua a ser, formação médica. 
Muito embora seja prática habitual dizer que se “acabou o 
Internato” na verdade não há um momento real e concreto em 
que a formação do médico se interrompa. Isto é verdade para 
os formandos e para os formadores. E para os doentes. O que 
encontramos na prática clínica é reflexo do que se passou, e 
passa, durante a formação. Não ocorrem em sequência, mas 
em simultâneo entrelaçando-se na prática diária num abraço 
complexo de iniciativas, regras, acontecimentos e reacções 
dos seus actores: o mestre, o aprendiz e o doente. Trata-se, 
pois, duma forma de cooperação mutualista que suporta a 
responsabilidade duma ética do futuro. Como consequência 
prática desta reflexão sou obrigado a discordar de alguns 
autores que defendem a prática de informar o doente que 
vai ser tratado por um determinado interno colocando um 
ónus sobre o interno, sobre o sistema de formação e sobre a 
certificação. Será que também defendem informar o doente 
sobre o tempo de especialidade de cada médico que o trata ou 
observa? Mais uma vez, transparece aqui uma contaminação 
jurídica e legal do valor moral do acto médico na assistência, 
mas também na formação e no ensino. Concordo que “os 
doentes sejam informados, na admissão ao hospital, que 

Figura 1. "O Mar Começa Aqui"
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poderão ser tratados por médicos com diferentes graus de 
experiência e conhecimentos, mas todos estão em formação e 
todos ensinam e ninguém pratica Medicina sem ser médico”.
Vale a pena recordar o Juramento de Hipócrates. Embora haja 
alguns fragmentos datados de 275 a.C. e exista na Biblioteca 
do Vaticano uma versão datada do século XI, considerada a 
mais antiga que se conhece, o documento mais citado, e que 
remonta a 1595, foi traduzido para inglês pela Editora Loeb, 
em 1923, e diz:
"I swear by Apollo Physician, by Asclepius, by Hygieia, by 
Panacea, and by all the gods and goddesses, making them my 
witnesses, that I will carry out, according to my ability and 
judgment, this oath and this indenture.
To hold my teacher in this art equal to my own parents; 
to make him partner in my livelihood; when he is in need 
of money to share mine with him; to consider his family as 
my own brothers, and to teach them this art, if they want 
to learn it, without fee or indenture; to impart precept, oral 
instruction, and all other instruction to my own sons, the 
sons of my teacher, and to indentured pupils who have taken 
the physician’s oath, but to nobody else. (…)" (Translation by 
W.H.S. Jones.)

Não é possível, e seria contraproducente, fazer uma 
interpretação literal deste texto. Mas o entendimento, 
à época, colocava a Medicina num nível de intervenção 
humana muito mais elevado e diferenciado em relação a 
todos os outros misteres e ofícios. Os médicos eram irmãos, 
e a Medicina uma vocação transcendental, a sua prática 
era sagrada e como tal também o seu ensino. O mestre era 
família e os laços de amizade e responsabilidade pelo seu 
sustento estendiam-se aos seus familiares de sangue. Ser 
escolhido como discípulo era uma honra. Os bens materiais 
como o dinheiro e o protagonismo eram secundarizados. 
O mutualismo fraternal, assente numa confiança infinita, 
garantia a perpetuação da Medicina enquanto arte divina de 
curar ou mitigar o sofrimento causado pela doença.
Sócrates (470-399 a.C.) foi um docente inovador, crítico 
e simples, que incentivava os seus discípulos a pensar. 
Discípulos, para Sócrates, eram todos aqueles que estavam 
dispostos a falar com ele na praça ou na rua. Não apenas os 
mais inteligentes ou os mais ricos. Foi contemporâneo dos 
Sofistas, mas diferenciava-se destes pois Sócrates, entre outras 
características, não cobrava pelas suas lições. Considerava 
que ensinar era uma missão sagrada e uma honra a todos os 
títulos. Na base dos seus ensinamentos estavam propostas 
para o controlo dos impulsos, para a serenidade de espírito, o 
afastamento dos luxos e das paixões disso dando testemunho 
com o seu exemplo. Pode ser considerado o fundador da ética 
e é uma inspiração para quem pratica a arte médica.
Muitos séculos mais tarde surgem duas tradições com cerca 
de 200 anos de diferença: uma, conhecida por Oriental, 

utilizando a narração, a metáfora, a analogia como forma 
de comunicar os seus conhecimentos. A outra, a Ocidental, 
primando pelo raciocínio lógico, pela argumentação e pelo 
discurso explicativo. Em qualquer uma destas tradições da 
ética os mestres sobressaem pela sua vocação docente, a 
necessidade de educar como caminho para a maturidade e 
para a emancipação do homem livre. A missão de ensinar 
quem queria ouvir era indistinguível da vocação de cuidar 
dos que sofriam.
Da Medicina e da Filosofia Hindu chegam listas longas e 
exigentes de requisitos para se ser aceite como estudante 
ou reconhecido como professor de Medicina.3 Dificilmente 
se identifica algum deles como requisito para admissão às 
escolas médicas hoje em dia. Vejamos:
As qualidades do estudante de Medicina
"Tranquil disposition, gentlemanliness, nobility, intelligent, 
reason and memory, large mindedness, whole of body, 
unimpaired in senses, collected of mind, endurance, passion 
for study, free from egotism, undistracted of mind, affectionate, 
clean habits, free from envy, patience, truthful, free from 
greed, free from procrastination, free from arrogance, free 
from bluster, possessed of determination, stability and purity 
of mind, indifference to pain and pleasure, not given to 
showy appearance, not given to addictions, a predilection for 
philosophy, inclination for medical science, character, purity, 
conduct, affection, skill and compliance, wishing the welfare of 
all creatures, spirit, humility, strength, vitality and knowledge, 
tranquil of mind, speech and behaviour."

As qualidades para um mestre da Medicina
"High exceptional abilities both moral and intellectual, an 
undenying source of knowledge and inspiration to his pupils, 
required to know the whole science, allied sciences and arts 
thoroughly and exhaustively, able to supplement texts by his 
own comments drawn systematically from his own experience 
and logic, possess the necessary powers of expression and 
exposition and clarity an undistracted mind, make teaching 
his sole task in life and devote all his energies to it, unbounded 
affection for his disciples, devote personal and individual care 
over every pupil and be his source of inspiration and guidance 
through life, the teacher cannot withhold from his pupils any 
aspect or recondite doctrine regarding the science he undertook 
to teach" (from Caraka, Susruta, Vagbhata, Kasyapa)

Seria demagógico fazer a apologia da necessidade de todos os 
requisitos apontados para ser reconhecido como estudante 
ou mestre em Medicina. Também dificilmente se imagina 
uma demanda moralmente tão exigente noutra área qualquer 
do saber ou da intervenção humana, sejam os seus agentes 
leigos ou sacerdotes, profissionais ou amadores. Este rol de 
requisitos, explica bem, no entanto, o status médico à época 
e nessa cultura.
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A Medicina, na linha ontológica do Ser, presente na doutrina 
de Aristóteles e S. Tomás de Aquino, é muito mais do que 
de tratar doenças. A Medicina nasce, e constrói-se, a partir 
do sofrimento do ser humano. Este processo, primeiramente, 
exige qualidades únicas por parte dos escolhidos: se a 
semente cai nas pedras, o calor seca a semente e a planta não 
nasce; mas, pelo contrário, se a semente cair na terra, húmida 
e nutritiva, ao receber o mesmo calor, ela germina e a planta 
nasce e cresce. A questão coloca-se: onde queremos que 
caia, ou melhor, onde deve cair, o sofrimento do doente? Em 
segundo lugar o doente é parte integrante não só como objecto 
de cuidado mas também como sujeito de dever confiando 
nos profissionais e apoiando o ensino médico. Finalmente, o 
médico é mestre e aprendiz. Não está preparado para ensinar 
aquele que não sabe aprender. Mas também não existe maior 
honra do que ser reconhecido como mestre. Ensinar e educar 
é estender a existência para além da vida, da corrupção do 
corpo. É estar presente no futuro muito depois da morte. 
Não transmitir os conhecimentos médicos ou não os querer 
assimilar, constitui por isso, falha ética e deontológica.
No Jornal Médico, publicado a 3 de julho de 2008 escrevia-
se sobre uma entrevista ao Secretário de Estado da Saúde do 
governo de então, e que a determinada altura, a propósito da 
formação em Medicina Geral e Familiar, dizia:
"O contexto de ensino e aprendizagem em Medicina Geral e 
Familiar implica o médico em prática clínica real, o aluno 
aprendiz, o paciente ou a família colaborante, o consultório 
adequado ao ensino, a relação ombro a ombro entre o 
professor e o aluno."

Mas depois continuava…
"(…) há muitos aspectos críticos a considerar. Nomeadamente, 
pode obrigar-se um médico a ensinar? Deve manter-se o 
voluntariado actual? Deve depender de um pagamento? Que 
incentivos as faculdades de Medicina e o Ministério da Saúde 
podem dar? São de admitir as actuais escusas?
E quanto ao aluno: pode escolher o tutor e o local de ensino? 
Deve-se-lhe pagar as despesas logísticas?"

Uma vez ouvi uma gestora duma grande instituição de 
saúde dizer que é preciso escolher: ou queremos Medicina 
de qualidade ou Medicina de proximidade. Queria esta 
gestora significar que a falta de meios ou de médicos “bons 
e treinados” custam dinheiro e não podem estar em todo o 
lado.
Trata-se duma falsa e perigosa questão colocada no âmbito 
do mercado de consumo. Neste caso, o mercado da saúde. 
Não há falta de qualidade na proximidade, nem é o resultado 
que define o médico ou a Medicina. Se assim fosse não 
haveria médicos nem Medicina pois ninguém conseguiu 
evitar a morte, um resultado que ninguém quer. O médico 
é médico em qualquer local onde esteja independentemente 

dos recursos disponíveis. Distingue-se pela diferença que faz 
com base nos seus conhecimentos, experiência e qualidades 
humanas. Explica-se pela forma como recebe o sofrimento 
do doente e da família. Onde não estiver médico, não há 
Medicina. Onde não há Medicina, não pode haver médico. 
Não há quase-médicos, nem médicos maus.
Dos médicos e da Medicina não há versões alternativas, 
portáteis, baratas, de sobrevivência, pré-formadas ou 
“googlianas”: o médico não é apenas o que sabe Medicina, o 
médico é o que sente e pratica a Medicina. Praticar Medicina 
significa aprender, assistir e partilhar. Este é um dever ético 
fundamental do médico, dever que constrói a ponte entre a 
prática clínica e o ensino médico e que mantém a Medicina 
viva e viável.
A propósito da responsabilidade jonasiana e da alegoria à 
sarjeta e ao mar se a Medicina de amanhã falhar foram os 
médicos de hoje que falharam. É destes a responsabilidade 
de ensinar e demonstrar os valores éticos aos novos médicos. 
Não se aponte o dedo a mais ninguém. Distingamos o Serviço 
Nacional de Saúde, a Medicina privada e o Médico. Cruzam-
se, mas não são a mesma coisa.
A grande missão das escolas médicas é apoiar os médicos na 
aprendizagem e no treino da Medicina dando-lhes o melhor 
dos conhecimentos disponíveis, das competências e atitudes 
permitindo-lhes adquirir a identidade profissional médica de 
tal forma que pensem, falem, sintam e ajam como médicos.4

Segundo Glazewski,5 a hodegética, termo que provém do 
grego “hodos” e que significa “caminho”, pode ser descrita 
como:
"the way to know how to lead and to have courage to lead, to 
show the direction, to go ahead and to feel capable, competent 
and experienced enough to help other people to grow up, to 
find their own way in life”

A hodegética preocupa-se com a fragmentação da abordagem 
médica ao doente, com o ensino uni-direccional, com o 
paternalismo do médico e mestre, com a mercantilização 
da medicina e aquilo a que Sartorius6 apelida de 
“Commodification” e que define como “the transformation 
of goods, services, ideas and people into commodities”, um 
processo que envolve a utilização de ferramentas discursivas, 
simbólicas e institucionais para colocar tudo no mercado: 
saúde, verdade, amor, ciência, religião, educação, ética, etc. 
A tarefa da hodegética é transmitir "o significado e a finalidade 
do estudo académico, bem como o seu método". Este conceito 
tem origem na hodegética médica, uma disciplina de estudos 
médicos, já ensinada na Idade Média, que orientava a relação 
do médico com os doentes. Na reorientação dos estudos, na 
Era do Iluminismo, esse conceito foi adoptado, especialmente 
na Universidade de Halle, para introduzir a metodologia 
aos estudos universitários. Erduin Julius Koch publicou um 
“Hodegetik” para os estudos universitários em 1792 em todas 
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as faculdades. 
Pode-se dizer que a compreensão e a adopção da hodegética 
implica, inevitavelmente, um processo transformador 
interno, uma revolução silenciosa, que pode ser apelidada 
de metanóia, e que é particularmente importante quando se 
lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, obrigando 
a considerar diversas dimensões na sua abordagem. 
Transforma o médico de reactivo em pro-activo, de aprendiz 
passivo em participante proactivo, construindo o seu futuro 
e caminhando em função do que nele vê e do que nele falta, 
validando indicações e identificando perigos. Enfim, torna-
se um “condutor” que aprendeu, usa e acredita nos sinais 
rodoviários. Talvez, mais importante ainda, sabe que há 
uma comunidade que acredita no mesmo e que fala a mesma 
linguagem.
Várias são, portanto, as ameaças à Medicina, em particular ao 
seu ensino. Num artigo sobre ética e deontologia publicado 
em 1991 na Revista da Ordem dos Médicos, no seu número 
de Março, e a propósito de decisões definitivas e irrevogáveis, 
como a eutanásia e a decisão de não-reanimar, o Prof. 
Barahona Fernandes refere:
"Nestas situações não basta o saber científico. O que importa 
é a «sabedoria» do clínico, que tem de decidir (ou não) intervir 
sobre o Homem doente."

Na visão de Lao Tsé, filósofo chinês, o conhecimento obtém-
se adicionando e a sabedoria descobre-se eliminando-se. 
Entenda-se, eliminando-se o que lhe deu a forma, mas que 
ao mesmo tempo a tolhe e oculta. Como um complexo molde 
que esconde a figura dentro de si. O molde tem que ser aberto 
para se usufruir da figura e para esta se expressar.
Ao médico que quer servir o doente, e só esse é o médico, 
convém libertar-se de tudo o que impeça o exercício da sua 
arte, incluindo-se neste exercício o ensino e acompanhamento 
dos jovens médicos. Só aligeirando o fardo poderá “subir e 
convergir”, para mencionar o jesuíta Teillard de Chardin, e 
chegar ao último degrau, nas palavras do pensador libanês 
Khalil Gibran, onde atingirá a sabedoria. Um destes fardos, 
muito pesado, bastante frequente e cientificamente muito 
disputado esconde dentro de si a síndrome do burnout, da 
exaustão ou do esgotamento médico:
“state of mental and physical exhaustion caused by one’s 
professional life” (Herbert Freudenberger7)

Segundo Maslach e Shaufeli8,9 o burnout é uma síndrome 
multifactorial constituída pela exaustão emocional, 
desumanização e despersonalização com percepção de 
baixa realização no trabalho e que pode ser observada em 
indivíduos com profissões onde existe interacção/ajuda com 
ou a outras pessoas.
De acordo com o estudo de Marôco et al10 realizado em 
Portugal entre 2011 e 2013, em 10 dos 20 distritos estudados 

os níveis médios de burnout foram elevados em cerca de 44% 
dos médicos. A percepção de más condições de trabalho foi, 
dos fatores estudados, o melhor preditor para a incidência de 
burnout.
Não é, portanto, um problema menor. Afecta o desempenho 
médico incluindo, previsivelmente, a sua capacidade e 
vontade de ensinar. Porém, é escassa a literatura sobre os 
efeitos do burnout no ensino médico. O tema mais próximo 
que se encontra estudado é sobre o burnout em professores 
de instituições escolares incluindo académicos do ensino 
superior.11

Os efeitos negativos do burnout no professor escolar, são 
fáceis de perceber e estender ao profissional, médico, 
enquanto mestre e exemplo para o jovem médico. Acresce à 
responsabilidade do ensino a responsabilidade da assistência 
médica. Seria importante que o médico como mestre, soubesse 
que o seu comportamento e o seu discurso, estabelecerão os 
padrões da Medicina do futuro. Ter consciência disso não 
será uma tarefa fácil nem aceite de ânimo leve, mas vem plena 
de responsabilidade e deveria ser fonte de legítimo orgulho, 
empenhamento e satisfação pessoal e profissional. Porque se 
fez a ponte entre a prática e o ensino. Porque respondemos ao 
apelo moral que a vocação exige. Finalmente, porque fomos 
dignos da confiança que nos outorgada.

CONCLUSÃO
O exercício da Medicina é indissociável do seu ensino. 
Nesta perspectiva os valores morais assumem uma posição 
fundamental e prioritária, identificando-se, sempre, três 
pilares nesta acção: o médico e mestre, o médico e aprendiz, e 
o doente, objecto de direitos, mas também sujeito de deveres. 
Não se deseja mais o médico paternalista, mas também não é 
aceitável o doente-vítima ou o doente receptáculo de cuidados. 
Permitir que factores e agentes externos à Medicina como 
a sua fragmentação, mercantilização, deriva pedagógica, 
falsas informações ou burla científica, ou, ainda, a ameaça 
do burnout levem ao esquecimento ou à perversão do ensino 
médico negligenciando as funções ou descaracterizando os 
personagens. Isso significaria corromper a própria Medicina 
e desvirtuá-la como baluarte na defesa da dignidade humana. 
A ética explica e garante a ligação entre a prática clínica e o 
ensino médico e por isso a sobrevivência de um depende da 
sobrevivência do outro.
"According to Hans Jonas ‘‘never has so much knowledge 
been coupled with so little guidance for use’’. Hence, bioethics 
education may be key in the lives of health care professionals." 
(Cooper, 197613)
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RESUMO
A meta-análise corresponde a um conjunto de metodologias 
estatísticas usadas na adequada agregação ou síntese quantitativa 
de medidas quantitativas ou estimativas provenientes de diferentes 
estudos primários. No decurso de uma revisão sistemática, revela-se 
adequado proceder a meta-análise quando se deseja efectuar uma 
síntese dos resultados quantitativos dos estudos primários incluídos, 
desde que estes sejam suficientemente homogéneos do ponto 
de vista metodológico e clínico. Pode ser feita meta-análise tendo 
por base qualquer medida quantitativa que sumarie os resultados 
dos estudos primários incluídos, pelo que a pertinência da medida 
escolhida se reveste da maior importância. Adicionalmente, deverá 
avaliar-se qual o modelo meta-analítico (de efeitos fixos ou de efeitos 
aleatórios) mais apropriado, atendendo às características específicas 
dos mesmos. Para além da medida meta-analítica, importa sempre 
avaliar a presença e magnitude da heterogeneidade (diferenças 
entre os estudos que estão para além do esperado). De uma forma 
geral, as medidas meta-analíticas podem ser vistas como as melhores 
respostas disponíveis para a questão de investigação em apreço, 
uma vez que resultam da adequada síntese da melhor evidência 
disponível, e desde que a selecção da mesma tenha sido feita de 
maneira abrangente e não enviesada. No entanto, quando estamos 
perante heterogeneidade substancial, as medidas meta-analíticas 
podem não ser essa melhor resposta e devem ser interpretadas com 

particular cuidado, sendo fundamental nesses casos encetar esforços, 
aplicando métodos adequados, com o objectivo de identificar as 
possíveis causas da heterogeneidade. Nestas situações deve mesmo 
assumir-se que o objectivo primeiro da meta-análise passa a ser o da 
análise e adequada explicação da heterogeneidade, em vez da mera 
procura por medidas meta-analíticas de síntese que podem não 
espelhar, isoladamente, a melhor resposta à questão de investigação.

ABSTRACT
A meta-analysis encompasses a set of statistical methods used to 
combine and synthesize a set of quantitative estimates or measures 
coming from multiple scientific primary studies. Within the context of 
a systematic review, it is adequate to perform meta-analysis when we 
aim to synthesize quantitatively the primary studies included, as long 
as they are sufficiently homogeneous from both a methodological 
and a clinical point of view. A meta-analysis may be based on any 
quantitative measure summarizing the results of the primary studies 
included; therefore, one of the most important first topics to be 
appraised in a meta-analysis is the adequate choice of the effect 
measures to be analyzed. Next, a particular attention should be 
placed on the choice and adequacy of meta-analytical model (fixed or 
random effects model) and the weighting methods used, taking into 
account the specific characteristics of the primary studies included. 
Beyond the pooled meta-analytical measure, it is of paramount 
relevance in a meta-analysis to assess the existence and extent of 
heterogeneity (between studies variability beyond what would be 
expected). Generally, a meta-analytical pooled measure, as long as its 
evidence base is sufficiently comprehensive and unbiased, may very 
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INTRODUÇÃO
Os artigos anteriores desta série versaram a avaliação crítica 
de uma revisão sistemática.1,2 Como previamente discutido, 
as revisões sistemáticas têm um duplo objectivo de analisar e 
sintetizar toda a evidência científica produzida relativamente 
a uma determinada questão de investigação. Contudo, em 
algumas situações, mais que uma síntese apenas qualitativa 
da evidência científica, revela-se possível e desejável proceder 
a uma síntese quantitativa da mesma. Para tal, poderia 
pensar-se em simplesmente calcular uma média das medidas 
de efeito apresentadas pelos diferentes estudos primários 
- todavia, tal implicaria “atribuir o mesmo valor” a todos 
os estudos, não “premiando” os resultados de estudos que 
apresentam estimativas mais precisas das medidas de efeito. 
Ao invés, opta-se preferencialmente por recorrer a métodos 
de meta-análise. De facto, a meta-análise não constitui um 
tipo particular de estudos, mas antes diz respeito a um 
conjunto de metodologias estatísticas usadas para proceder 
à síntese quantitativa de resultados, medidas ou estimativas 
quantitativas provenientes de diferentes estudos primários.3 
Em termos gerais, comum a este conjunto de metodologias é a 
existência de uma ponderação dos diferentes estudos com base 
na “qualidade estatística” ou precisão das suas estimativas ou 
medidas. Não é obrigatório - e nem sempre é desejável - uma 
revisão sistemática acompanhar-se de meta-análise, assim 
como existem situações em que são executadas meta-análises 
fora do contexto de revisões sistemáticas. Nesse sentido, o 
artigo de perspectiva desta edição da Revista da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia discute a avaliação crítica de 
meta-análises. Tal como para os dois artigos prévios desta 
série, a abordagem conceptual será acompanhada por uma 
análise crítica da revisão sistemática de 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;72:391-4016).4

well be the best available answer to a given research question, since 
it encompasses and synthesizes the best available scientific evidence. 
However, when substantial heterogeneity is found, pooled meta-
analytical measures should be interpreted with great caution and 
the primary effort should be targeted to the exploration of possible 
causes and moderators of heterogeneity. In such situations, the main 
objective of the meta-analysis becomes the analysis and adequate 
assessment of heterogeneity, and not only the mere search for meta-
analytical pooled measures that may not be per se the best available 
answer to the research question.

Adequação da execução de meta-análise
No decurso da avaliação crítica de uma meta-análise, importa 
desde logo perceber até que ponto a sua execução se revelou 
adequada. Se numa revisão sistemática é possível incluir 
estudos de diferentes desenhos (e.g., estudos experimentais 
e observacionais), é habitualmente recomendado que numa 
mesma meta-análise apenas constem estudos do mesmo 
tipo. Do mesmo modo, não podem ser misturadas medidas 
de efeito numa mesma meta-análise. De facto, é possível 
proceder a meta-análise tendo por base qualquer medida de 
efeito, definidas neste contexto de forma mais lata e incluindo 
toda e qualquer medida quantitativa que possa dar resposta 
à questão de investigação em apreço - desde médias a riscos 
relativos, passando por proporções, odds ratio, coeficientes 
de correlação… -, bastando para isso os autores conhecerem 
a medida de efeito em causa e o respectivo erro-padrão para 
cada um dos estudos primários incluídos na meta-análise 
(ou, ainda melhor, disporem dos dados brutos necessários 
para calculá-los!). Assim, compete aos autores identificarem a 
medida de efeito mais adequada em relação à qual procederão 
à meta-análise (e em relação à qual os resultados de todos 
os estudos primários deverão ser expressos).5 Considerados 
estes aspectos, depreende-se que, embora isso fosse o ideal, 
nem todos os estudos primários incluídos numa revisão 
sistemática necessitam obrigatoriamente de constar da(s) 
meta-análise(s) que nela é(são) apresentada(s). Constata-se 
ainda que uma mesma revisão sistemática pode apresentar 
várias meta-análises, desde logo se avaliar diferentes outcomes 
ou se considerar separadamente determinados subgrupos – a 
título de exemplo, se uma revisão sistemática incluir estudos 
experimentais e estudos observacionais, poderá optar-se pela 
apresentação de uma meta-análise só com um dos tipos de 
estudos, ou pela apresentação de duas meta-análises separadas 
em função do tipo de estudos primários. A razão subjacente a 
esta recomendação está relacionada com o facto de sabermos, 
pelas características próprias destes estudos, que as medidas 
de efeito que cada um apresenta são de natureza diferente 
(desde logo, pela clara diferença relativamente à validade e 
risco de enviesamento das estimativas), justificando essa 
diferença a sua meta-análise separada. Note-se que, em 
alguns casos, não basta apenas aferir se a medida de efeito 
foi escolhida adequadamente. A título de exemplo, perante 
meta-análises de proporções, poderá ser boa prática recorrer 
a transformações logarítmicas das mesmas, nomeadamente 
caso se trate de proporções bastante pequenas ou elevadas.6

No estudo de Meng et al, os autores procederam a 11 
meta-análises diferentes, cada uma avaliando um outcome 
distinto.4 Sendo os estudos primários incluídos quanto à 
sua direccionalidade do tipo anterógrado, o risco relativo 
foi a medida de efeito utilizada para variáveis dicotómicas; 
para variáveis contínuas, foi utilizada a diferença de médias 
padronizada.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 3 - 2019 189

Modelos de meta-análise e métodos de ponderação
Verificando-se a adequação de proceder à meta-análise, 
importa atentar na metodologia seguida para a sua execução. 
Muito simplificadamente, existem dois modelos de meta-
análise, nomeadamente o modelo de efeitos fixos e o modelo 
de efeitos aleatórios. O modelo de efeitos fixos considera que 
todos os estudos primários provêm de uma mesma população, 
estando a estimar uma mesma realidade - nesse sentido, 
assumimos que as diferenças de resultados observadas 
entre os diferentes estudos são inteiramente explicadas 
pela variabilidade amostral.7 Contudo, esta assumpção nem 
sempre se verifica - muitas vezes, existem diferenças de 
tal magnitude entre os estudos primários que deixa de ser 
possível assumir que estes provêm de uma mesma população. 
Nessa situação, opta-se pelo modelo de efeitos aleatórios, o 
qual considera e incorpora na própria medida meta-analítica 
a possibilidade de existência de diferenças entre os estudos 
que vão para além da simples variabilidade amostral.7 Ou 
seja, o modelo de efeitos aleatórios considera que os estudos 
primários provêm de populações diferentes e estão a medir 
realidades diferentes. Uma vez que, contrariamente ao modelo 
de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios necessita 
simultaneamente de acomodar a variabilidade dentro de cada 
estudo primário e a variabilidade entre estudos, a estimativa 
da medida meta-analítica é frequentemente menos precisa. 
Assim, na presença de uma meta-análise executada de 
acordo com o modelo de efeitos fixos, importa perceber 
se efectivamente esta opção se revelou adequada, ou se os 
autores deveriam antes ter optado por um modelo de efeitos 
aleatórios. Em bom rigor, existem formas estatísticas que 
ajudam a identificar qual o modelo mais adequado a utilizar 
(vide infra).
Para além do modelo adoptado, importa ter em conta o método 
de ponderação utilizado. Como referido anteriormente, a 
meta-análise caracteriza-se adequadamente pelo cálculo de 
uma medida de síntese que resulta da ponderação de cada um 
dos estudos primários incluídos em função da sua “qualidade”, 
medida pela precisão das suas estimativas - existem 
diferentes métodos de ponderação, sendo o mais utilizado o 
de ponderação pelo inverso da variância. Tal como o nome 
indica, a ponderação atribuída a cada estudo primário (i.e., o 
“peso” que cada estudo tem na medida meta-analítica) é tanto 
maior quanto menor for a sua variância (neste caso entendida 
como o quadrado do erro-padrão - medida por excelência da 
precisão da estimativa); assim, é atribuída maior ponderação 
aos estudos com maior precisão.8

No estudo de Meng et al, verificou-se adopção de um modelo 
de efeitos fixos, excepto se fosse detectada heterogeneidade 
elevada (passando nesse caso a ser utilizado o modelo 
de efeitos aleatórios).4 O método de ponderação não se 
encontra explícito na secção dos métodos, mas a análise 
das figuras permite perceber que foi usado o método de 

Mantel-Haenszel, que é um método de ponderação também 
adequado e específico para variáveis de resultado (outcome) 
dicotómicas, muitas vezes utilizado nesses casos em 
alternativa à ponderação pelo inverso da variância.

Avaliação e exploração da heterogeneidade
Da execução de uma meta-análise, resulta a obtenção de uma 
medida meta-analítica (ou seja, uma medida de efeito que faz 
a síntese, através de uma adequada ponderação, das medidas 
provenientes de vários estudos primários) bem como do 
respectivo intervalo de confiança. Todavia, este não é o 
único resultado no qual se deve atentar aquando da avaliação 
crítica de uma meta-análise - para além da medida meta-
analítica, é fundamental aferir a heterogeneidade existente. A 
heterogeneidade diz respeito à existência de diferenças entre 
as medidas de efeito para além daquelas que seriam esperadas 
e meramente explicadas pelo acaso/variabilidade amostral.8 A 
heterogeneidade pode ser quantificada através da estatística 
Q de Cochran ou da estatística de I2. A estatística Q de 
Cochran permite testar a hipótese nula de não existência 
de heterogeneidade, permitindo a obtenção de um valor de 
p para esse teste que, se inferior ao limiar de significância 
(tipicamente, neste caso, 0,10 ou 0,05), indicia a presença de 
heterogeneidade significativa (rejeitando-se a hipótese nula). 
Por outro lado, a estatística de I2 é expressa sob a forma de 
uma percentagem, informando acerca da magnitude da 
heterogeneidade (proporção da variabilidade total que se 
deve às diferenças entre os estudos e que está para além da 
esperada) - não existindo valores de cut-off universalmente 
aceites, considera-se que um valor de I2 superior a 40%-500% 
configura heterogeneidade grave.8

De uma forma geral, as medidas meta-analíticas podem 
ser vistas como as melhores respostas disponíveis para a 
questão de investigação em apreço, uma vez que resultam da 
adequada síntese da melhor evidência disponível, desde que 
a selecção da mesma tenha sido feita de maneira abrangente 
e não enviesada. No entanto, quando estamos perante 
heterogeneidade grave, as medidas meta-analíticas podem 
não ser essa melhor resposta e devem ser interpretadas com 
particular cuidado, sendo fundamental nesses casos encetar 
esforços, aplicando métodos adequados, com o objectivo 
de identificar as possíveis causas da heterogeneidade. 
Nestas situações, deve mesmo assumir-se que o objectivo 
primeiro da meta-análise passa a ser o da análise e adequada 
explicação da heterogeneidade, em vez da mera procura por 
medidas meta-analíticas de síntese que podem não espelhar, 
isoladamente, a melhor resposta à questão de investigação.
Perante a detecção de heterogeneidade, é consensual a 
recomendação da opção pelo modelo de efeitos aleatórios 
(caso a heterogeneidade seja moderada a grave, poderá 
nem fazer sentido apresentar os resultados da medida 
meta-analítica, pois nesse caso esta resulta da agregação de 
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medidas aparentemente provenientes de realidades muito 
distintas). Adicionalmente, importa procurar identificar as 
causas da heterogeneidade - ou seja, é fundamental identificar 
as diferenças clínicas e/ou metodológicas entre os estudos 
que estão por trás e explicam a heterogeneidade detectada. 
Para tal, é possível recorrer a análises de sensibilidade, 
análises de subgrupos ou meta-regressão. A análise de 
sensibilidade implica a repetição de meta-análise tendo 
por base pressupostos alternativos dos da análise principal 
(e.g., avaliando apenas uma parcela de estudos primários)8 
- uma das formas mais comuns prende-se com a análise 
de sensibilidade leave-one-out, em que são repetidas meta-
análises retirando-se cada estudo primário individualmente, 
permitindo esta análise detectar os estudos mais influentes 
na medida meta-analítica e na eventual heterogeneidade 
observada. A análise de subgrupos consiste na execução 
de meta-análises separadas para grupos de estudos tendo 
em conta variáveis categóricas que definem características 
dos estudos que podem potencialmente explicar a 
heterogeneidade observada (e.g., estudos europeus versus 
estudos norte-americanos; estudos realizados pela Indústria 
versus estudos da Academia).9 Por fim, a meta-regressão 
consiste na construção de modelos estatísticos univariável ou 
multivariável específicos - análogos aos modelos de regressão 
habitualmente usados noutros contextos (e.g., regressão linear 
ou logística) - de modo a identificar variáveis moderadoras 
de heterogeneidade (i.e., variáveis que contribuam 
significativamente para explicar heterogeneidade).9 Note-
se que é desejável a existência de pelo menos 5 a 10 estudos 
primários incluídos para a execução de meta-regressão.
Em suma, no decurso da análise crítica de uma meta-
análise, revela-se fundamental atentar na magnitude 
da heterogeneidade. Caso se verifique heterogeneidade 
substancial, os resultados deverão ser interpretados com 
cautela e, por vezes, uma única medida meta-analítica 
poderá até nem corresponder à resposta mais adequada à 
questão de investigação. Deverá ainda ser tido em conta se os 
autores utilizaram o modelo de efeitos aleatórios, discutiram 
adequadamente a existência de heterogeneidade e procuraram 
possíveis causas para a sua existência, nomeadamente através 
de análises de sensibilidade, análises de subgrupos e/ou 
construção de modelos de meta-regressão.
No estudo de Meng et al, várias meta-análises resultaram 
em heterogeneidade substancial.4 Contudo, esta não foi 
adequadamente discutida nem sequer explorada. Se o número 
de estudos primários se revelou insuficiente para proceder 
a meta-regressão, teria sido possível proceder a análises de 
sensibilidade ou de subgrupos. Adicionalmente, deveria ter 
sido dada maior ênfase ao cuidado que deve ser colocado na 
interpretação das medidas meta-analíticas nas situações em 
que estava presente heterogeneidade grave.

Representação gráfica dos resultados meta-
analíticos
Em termos gráficos, o forest plot constitui a representação 
por excelência dos resultados de uma meta-análise. Neste 
gráfico, tipicamente, é possível encontrar representadas as 
estimativas e respectivos intervalos de confiança das medidas 
de efeito de cada um dos estudos primários incluídos e da 
medida meta-analítica, com indicação do tipo de modelo 
(de efeitos fixos ou aleatórios) e métodos de ponderação 
utilizados. Em função do anteriormente referido, será sempre 
importante que este gráfico contenha também estatísticas e 
medidas que permitam avaliar a heterogeneidade observada. 
A título de exemplo, a interpretação de um forest plot 
encontra-se explicada na Fig. 1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De uma forma geral, as medidas meta-analíticas podem 
ser vistas como as melhores respostas disponíveis para a 
questão de investigação em apreço, uma vez que resultam da 
adequada síntese da melhor evidência disponível. No entanto, 
isto só será verdade se todo o trabalho da revisão sistemática 
e meta-análise tiver sido feito de forma metodologicamente 
rigorosa e quando factores como a heterogeneidade 
observada assim o permitam. Por isso mesmo, na prática os 
resultados meta-analíticos deverão sempre ser interpretados 
criticamente, e nunca de forma imediata e acrítica como 
“números mágicos” correspondentes à resposta última à 
questão de investigação em apreço. Isto é particularmente 
importante hoje, e cada vez mais no futuro, uma vez que a 
divulgação e publicação de estudos de meta-análise de fraca 
qualidade e inadequadamente executados, apresentados e/ou 
interpretados (por razões mais ou menos dolosas!) é hoje uma 
realidade muito comum e nestas situações - que gostaríamos 
que fossem infrequentes – estes estudos podem constituir-se 
como perigosas armas de desinformação.10 
Assim, e a título de sumário final, perante este tipo de estudos 
revela-se sempre fundamental analisar de forma sistemática 
a adequação da sua execução e apresentação, ter em conta 
se o modelo foi bem escolhido, atentar na heterogeneidade 
observada e nos esforços que foram conduzidos para explorar 
as fontes dessa mesma heterogeneidade. De facto, como 
demonstrado, na presença de heterogeneidade substancial, 
os resultados meta-analíticos deverão ser cautelosamente 
interpretados até porque, mais do que uma única medida 
meta-analítica, a melhor resposta à questão de investigação 
pode passar, nesses casos, por várias medidas meta-analíticas 
distintas e pela adequada identificação e discussão das 
variáveis moderadoras da heterogeneidade.

Nota: Este artigo foi escrito de acordo com a antiga ortografia, 
não estando ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.
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Figura 1. Exemplo de forest plot e respectiva interpretação
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INTRODUÇÃO
A Portuguese Trainee Network - Secção de Internos (PTN/SI) 
da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA) foi criada 
em 2014 por um grupo de internos, com o apoio da SPA. 
A PTN/SI nasceu pela necessidade de representar os Internos 
de Formação Específica em Anestesiologia, na SPA e em outras 
sociedades relevantes, contribuindo para o desenvolvimento 
e melhoria contínuos do internato. São membros da PTN/SI 
todos os internos de Anestesiologia sócios da SPA e recém-
especialistas, durante o primeiro ano de especialidade. As 
assembleias gerais ocorrem regularmente no Congresso da 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, sendo que as eleições 
para os órgãos sociais se realizam a cada dois anos. Todos os 
membros podem participar nas assembleias e candidatar-se 
aos órgãos sociais. As atas das assembleias, os estatutos da 
secção, bem como as informações relativas aos membros da 
atual direção podem ser consultados através do link - http://
www.spanestesiologia.pt/seccoes-e-grupos-de-trabalho/
internos-da-spa-portuguese-trainee-network-si-spa-ptn/. 
Com o intuito de aproximar os internos e ir de encontro aos 
seus interesses, foram realizadas várias atividades desde 2014:

 − Rede inicial de contactos - através de uma mailing list e 
redes sociais, facilitando a comunicação entre internos e 
a divulgação de questionários e eventos relevantes para a 
formação;

 − Atividades de representação da SPA na European Society 

of Anaesthesiology (ESA) - através do representante 
nacional junto da ESA Trainee Committee e da presença 
na National Village no Euroanaesthesia;

 − I Encontro Nacional de Internos de Anestesiologia 
(ENIA), com o apoio da SPA, em outubro de 2018. Um 
espaço de discussão de temas relevantes para o internato, 
tendo como público-alvo os internos de Anestesiologia. 
Sob o tema “Navigating the future of Anesthesiology”, o 
encontro teve lugar de 19 a 21 de outubro no Hotel Crown 
Plaza Porto, com um total de 212 inscritos. Associados 
ao encontro, foram realizados 4 cursos pré-congresso de 
relevo para a formação em Anestesiologia;

 − 1a Caminhada Comemorativa do Dia Mundial da 
Anestesiologia - teve lugar no dia 21 de outubro, integrada 
nas atividades do ENIA. Foi organizada com o apoio 
da Porto Lazer e contou com a presença de internos e 
especialistas de Anestesiologia, bem como pessoas de 
outras áreas profissionais. Este evento descontraído 
permitiu aproximar colegas médicos, seus familiares 
e a população em geral e pretendeu proporcionar um 
momento de saúde e bem-estar, refletindo a preocupação 
dos Anestesiologistas nesta temática.

Como projetos a desenvolver no futuro destacamos:
 − 2a Caminhada Comemorativa do Dia Mundial da 

Anestesiologia, a realizar no dia 20 de outubro de 2019, 
em Coimbra. Terá como finalidade a promoção da saúde 
e bem-estar, procurando divulgar a especialidade e, assim, 
aproximar o médico Anestesiologista dos utentes;

 − II ENIA, a decorrer no mês de outubro de 2020 em Lisboa, 
é o grande desafio. Organizado por internos para internos, 
sendo que o futuro e a qualidade da formação específica 
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Figura 1. Foto da Comissão Organizadora do 1º ENIA
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e da prática clínica em Anestesiologia continuarão no 
centro do debate. Irá ser criado um espaço de debate 
que abordará a preocupação com o bem-estar físico 
e psicológico da população médica. Existem vários 
estudos que apontam para uma prevalência elevada de 
burnout na classe médica. O tema tem estado em relevo, 
particularmente devido aos efeitos negativos da falta de 
condições de trabalho e do stress inerente à especialidade, 
aos quais os internos não são alheios. Quando se aborda o 
tema da falta de condições de trabalho, é ao presente e ao 
futuro da Anestesiologia que nos referimos, uma vez que 
sem formação de qualidade, não haverá prática clínica de 
qualidade.

Em 2019 surgiu a primeira edição da Newsletter trimestral, 
com o objetivo de divulgação junto dos internos, através 
do e-mail, de congressos e cursos, apps populares na nossa 
área de trabalho e partilha de opiniões sobre temas diversos, 
como o bem-estar físico e psicológico. Em paralelo com 
a Newsletter, é criado um calendário, disponível para ser 
adicionado ao calendário pessoal, onde constam os eventos 
mais relevantes para o internato.
A PTN/SI pretende ser o reflexo e um ponto de apoio para os 
internos de Anestesiologia. Assim, se estiveres interessado em 
colaborar connosco em projetos futuros ou se tens sugestões/
ideias que gostarias de partilhar, envia-nos um e-mail para 
internosanestesia@spanestesiologia.pt. Contamos contigo!
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INTRODUCTION
Lung isolation with accomplished one-lung ventilation 
plays a key role in airway management for thoracic surgery.1 
Double-lumen tubes (DLT) used in these procedures can lead 
to serious problems such as airway trauma, pulmonary shunt 
or dislodgment of the endobronchial cuff. Our hypothesis is 
that DLT placement induced a third-degree atrioventricular 
(AV) block, though current absence of published case reports 
on this complication. Complete AV block is characterized by 
widening of QRS complexes and a ventricular rate between 
30-40 bpm, regardless of atrial rate. This results in serious 
hemodynamic instability and is refractory to vagolytic 
medication. Clinical practice guidelines recommend early 
pacemaker implantation in intermittent documented 
bradycardia.2

We describe a case of two separate episodes of complete AV 
block after endotracheal intubation with a 39Fr DLT in a 
patient proposed for thoracic surgery with no previous cardi-
ac medical history or medication. A permanent pacemaker 
was placed and recovery was complete. Informed consent for 
publication was obtained from the patient.

CASE REPORT
The patient was a 74-year-old man diagnosed with lung 
adenocarcinoma proposed for left lobectomy. He was a 
heavy smoker with chronic obstructive pulmonary disease, 
but denied previous cardiac symptoms, including syncope, 
tachycardia, or chest pain under at least 4 METs of daily 
activity and cardiac medical treatment. He had a preceding 

ABSTRACT
Single-lung ventilation with a double lumen tube remains essential 
in thoracic surgery. Though these tubes insertion can be associated 
with multiple complications, from airway trauma or pulmonary shunt, 
potentially lethal complications can also occur, as we describe in the 
following case report. The authors believe the double lumen tube 
insertion in this case report induced a third-degree atrioventricular 
block and underline the lack of case reports and literature evidence 
regarding this potential complication. To our knowledge, no studies 
to date have reported third-degree A-V block occurring with double 
lumen tube insertion.

RESUMO
A ventilação de pulmão único com recurso a tubo de duplo lúmen 
ocupa um papel primordial na cirurgia torácica. Embora a inserção 
destes tubos possa estar associada a complicações variadas, desde 
trauma da via aérea ou shunt pulmonar, podem também ocorrer 
complicações potencialmente fatais, como descrevemos neste caso. 
Os autores consideram que a inserção do tubo de duplo lúmen no 
caso descrito induziu um bloqueio auriculoventricular de 3º grau e 
alertam para a escassez de casos clínicos descritos na literatura acerca 
desta complicação. Os autores desconhecem a existência de casos 
clínicos prévios a descrever bloqueio auriculoventricular de 3º grau 
com inserção de tubos de duplo lúmen.
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epidural anesthesia without airway manipulation and 
without complications for transurethral resection of the 
bladder. Airway assessment revealed no signs of difficult 
airway management based on patient anatomy and computed 
tomography scan.
Preoperative exams were all normal, including a resting 12-lead 
electrocardiogram (ECG) with normal sinus rhythm and a heart 
rate of 67 beats/minute (Fig. 1).

On the surgery day, no premedication was used and he had 
a heart rate of 72 beats/minute with normal sinus rhythm 
and a blood pressure of 140/96 mmHg. He was monitored 
with noninvasive arterial blood pressure evaluated every 3 
minutes, continuous ECG, pulse oximetry and bispectral 
index (BIS). General anesthesia was induced with fentanyl 
0.15 mg, propofol 150 mg and rocuronium 50 mg. Under 
stable hemodynamic conditions and BIS of 47, the patient 
was intubated with a Robertshaw 39Fr left-sided DLT by 
direct laryngoscopy without difficulties. Immediately after 
tracheal cuff insufflation and confirmation of proper tube 
position by fiberoptic bronchoscopy,  the heart rate decreased 
to <40 bpm with a rhythm suggestive of 3rd degree AV block . 
This bradycardia with no response to 1 mg atropine, rapidly 
evolved to asystole. After 2 cycles of advanced life support 
the patient reverted to spontaneous circulation and displayed 
supraventricular tachycardia (186 bpm). Amiodarone infusion 
of 300 mg was administered over 10 minutes, but after this 
he was hemodynamically unstable  requiring noradrenaline 
perfusion to maintain mean arterial pressure (MAP) above 
65 mmHg. A radial arterial line was placed and the DLT 
was exchanged for a single-lumen 8.0 mm ID endotracheal 
tube (SLT), by direct laryngoscopy without further rhythmic 
events.  The patient was transported to the intensive care 
unit (ICU) and extubated a few hours later. Serial troponin 
measurements showed an initial rise to 115 ng/L with a fall 
to 52 ng/L in the day after the event. He was proposed for a 
cardiac catheterization which displayed no signs of coronary 
lesions and the patient ś surgery was rescheduled for 1 week 
later.

On the day of surgery, no premedication was administered. 
Standard monitoring systems, including ECG, pulse-
oximetry, and non-invasive blood pressure, as well as a radial 
arterial line, were placed in the operating room before the 
anesthetic induction. Initial patient ś ECG pattern remained 
sinus rhythm at a rate of 72 bpm. General anesthesia 
was induced with fentanyl 0.15 mg, propofol 170 mg and 
rocuronium 50 mg. The pattern of the ECG remained 
unchanged with a blood pressure of 89/50 mmHg. The 
patient was intubated by direct laryngoscopy  with a 39Fr 
left-sided DLT without difficulties and immediately after 
proper placement confirmation,  the ECG pattern converted 
to complete AV block with heart rate of 36-42 bpm and a 
blood pressure of 59/44 mmHg. A perfusion of noradrenaline 
was initiated (5 µgmin-1) to maintain MAP above 65 mmHg. 
Surgery was again postponed, the DLT was exchanged to 
SLT and the patient transferred to the ICU. Later, at the ICU 
a 12-lead ECG revealed normal sinus rhythm with a heart 
rate of 99 bpm, normal axis and no ischemic changes. The 
patient was extubated in the ICU with stable vital signs and 
proposed for implementation of a permanent pacemaker in 
VDDR mode.
After 2 weeks, surgery was rescheduled and the patient 
was submitted to a left lobectomy under general anesthesia 
and DLT placement. The pacemaker was activated after 
intubation and the patient remained on pacemaker rhythmic 
during the intra-operative period.  Both the anesthesia and 
surgery were uneventful, with a smooth anesthetic recovery 
with stable hemodynamics.

DISCUSSION
In all patients with cardiac conduction abnormalities, our 
main concerns rely on the relative risk for progression to 
complete AV blockade, requiring urgent pacing, due to 
hemodynamic instability and cardiac arrest risk in the 
absence of escape rhythms, as occurred with our patient.3 
Paroxysmal AV block is thought to be related to vagotonic 
stimulation, coronary artery disease, degenerative changes 
in the cardiac conduction system, electrolyte disturbances, 
surgical manipulation and drugs, among others4,5 (Table 1).
Usually, the anatomic levels of blockade can be distinguished 
by QRS complex sizes’. In our case, the patient developed a 
broad QRS complex in both situations, suggesting a location 
distal to the bundle of His2, confirmed by the absence of 
response to atropine. Nonetheless, for definite diagnosis, 
electrophysiological studies are needed.
Our patient had no preoperative risk factors for development 
of intraoperative heart block. He had no preexisting heart 
disease or chronic medication that prolongs AV node or AV 
conduction. ECG and laboratory tests were normal, excluding 
underlying conduction system disease and electrolyte or 
metabolic imbalance.
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Figure 1. Patients’ preoperative 12-lead electrocardiogram with 
normal sinus rhythm and a heart rate of 67 beats/minute
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Intraoperative risk factors associated with development of AV 
heart block include drugs, increased vagal tone or autonomic 
imbalance. We ruled out hypoxia-induced bradyarrhythmia 
by pulse oximetry (the minimum peripheral oxygen 
saturation recorded was 95%) and adequate ventilation 
revealed by capnography. Possible anesthetic causes of AV 
node blockade include medications frequently used, such as 
droperidol, ondansetron and metoclopramide with potential 
to prolong the QT interval, and also propofol4 and opioids, 
which have vagotonic properties. Notwithstanding, evidence 
is still lacking and studies suggest that anesthetics only have 
significant negative dromotropic effects on AV conduction 
when used in high doses (propofol >8 mg/kg).6

Endotracheal intubation and endobronchial intubation 
usually cause similar cardiovascular and arousal responses 
determined by transient hypertension and tachycardia and 
increased BIS values.8 It is suggested that DLT intubation 
using video laryngoscopy can help reduce this cardiovascular 
response to classic laryngoscopy intubation.9 Bronchial 
blockers combined with conventional SLT as an alternative 
to DLT may also provoke less hypertension.10 Nevertheless, 

direct laryngoscopy and endotracheal intubation is also a 
known cause of vagal stimuli,7 despite few ancient reports 
about bradycardia or asystole. A vagal reflex occurs by 
activation of afferent parasympathetic nerve fibers during 
stimulation of the lower pharynx, larynx, trachea and 
epiglottis.  The magnitude of which depends on the duration 
of intubation and the force exerted on the tongue during 
laryngoscopy, which were both insignificant in our patient. 
The DLT, with its increasing diameter, has an even greater 
risk of autonomic imbalance. In both episodes of AV block, 
withdraw of the double lumen tube and insertion of SLT, 
was followed by recovery, supporting a cessation of vagal 
stimulation.
We therefore accept that the most possible cause for the 
AV block and asystole in our case report was the vagotonic 
stimulation by DLT intubation, since other causes were 
excluded. Unfortunately, we did not consider the use of 
bronchial blockers as an alternative approach to assure 
single-lung ventilation. Therefore, we can not figure out if 
cardiovascular response would have been different using this 
strategy.
In order to properly diagnose a patient with AV block, 
examinations include an ECG, 24-hour Holter monitoring, 
echocardiography and electrophysiologic testing.  In our 
case only coronary angiography was made and did not 
reveal significant results, excluding structural disease as a 
possible cause for disturbances on the cardiac conduction 
system. As an electrophysiological study was not done, it is 
unknown whether the AV block in our patient was explained 
by a direct electrophysiological effect or an autonomic one. 
A postoperative echocardiography was done and revealed no 
structural relevant heart diseases.
Management of AV block includes pharmacological and 
electrical therapy. Guidelines for management recommend 
implantation of a permanent pacemaker in all asymptomatic 
patients (class IIa recommendation) and symptomatic 
patients with type III AV block (class I recommendation).11 
Our multidisciplinary team decided for a permanent pacing, 
but alternatively a provisory pacemaker could have been used 
in this intermittent documented bradycardia associated with 
a identified possible causal etiology. This measure would have 
avoided postponing of the second surgery but not the risk of 
further episodes in the case of future urgent or emergent 
surgical reintervention.
In conclusion, it is the objective of the authors to report and 
highlight the event of endotracheal intubation and particularly 
double-lumen tube intubation as an intraoperative risk 
factor for atrioventricular heart block and asystole. Airway 
management demands appropriate vigilance and awareness 
of common potential complications on airway and breathing, 
but must comprise other rare and unexpected circulatory 
and cardiac complications.

Table 1. Possible causes for AV block

Possible causes for AV block

1. Idiopathic (50% cases)

- Lenegre’s disease
- Lev’s disease

2. Vagotonic stimulation

- Direct laryngoscopy and endotracheal intubation
- Baroreceptor reflex activation with hypertension
- Rectal/cervical dilation
- Oculocardiac and Bezold-Jarish reflex
- Peritoneal retraction

3. Drugs

- AV node blockers: beta-blockers, non-dihydropyridine calcium channel 
antagonists, digitalis, antiarrhythmic drugs (most commonly amiodarone, 
quinidine, procainamide, disopyramide)
- Drugs related to vagal stimulation: anticholinesterases
- Drugs related to prolonged QT interval: antiarrhythmic drugs, droperidol, 
ondansetron, metoclopramide
- Anesthetic drugs: propofol, volatile anesthetics, opiates, succinylcholine

4. Imbalances

- Blood gases
- Hypothermia
- Electrolyte disturbances: hyponatremia, hypocalcemia, hyperkalemia
- Hyperthyroidism and hypothyroidism
- Surgical manipulation (open heart surgery, TAVI*, catheter ablation, percu-
taneous closure of ventricular septal defects)

5. Structural diseases with degenerative change in conduction 
system

- Coronary artery disease
- Inflammatory and infiltrative heart diseases: cardiac neoplasms, trauma, 
endocarditis, cardiomyopathies and myocarditis, congenital heart diseases

6. Hereditary disease

- Familial AV block: transmitted as an autosomal dominant trait. (genetic 
locus at chromosome 19q13 and chromosome 3p21, where the cardiac 
sodium channel, SCN5A, is encoded)

*TAVI - transcatheter aortic valve implantation



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 3 - 2019 197

Ethical Disclosures
Conflicts of interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Funding sources: No subsidies or grants contributed to this work.
Confidentiality of data: The authors declare that they have followed the 
protocols of their work center on the publication of patient data.
Provenance and peer review: Not commissioned; externally peer reviewed.

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 
do seu centro de trabalho acerca da publicação dos dados de doentes.
Proveniência e revisão por pares: Não comissionado; revisão externa por pares.

Submissão: 18 de junho, 2019 | Aceitação: 13 de setembro, 2019
Received: 18th of June, 2019 | Accepted: 13th of September, 2019

REFERENCES
1. Loop T, Spaeth J. Atemwegsmanagement in der thoraxanasthesie mit dem 

doppellu-mentubus. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2018; 
53:174-85. doi: 10.1055/s-0043-114678.

2. TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the 
European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the 
European Heart Rhythm Association (EH-RA), Brignole M, Auricchio A, Baron-
Esquivias G, Bordachar P, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and 
cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J. 2013; 34:2281-29. doi: 10.1093/
eurheartj/eht150.

3. Atlee J. Complications in Anesthesia. 2nd ed. Berlin: Saunders; 2006.
4. Byun J, Jung C, Shin S. Occurrence of complete atrioventricular block during 

surgery. Korean J Anesthesiol. 2011; 61:90–2.
5. Noh J, Lee J, Woo S, Kim Y, Cho S, Kim S, et al. Complete atrioventricular nodal 

block after propofol administration in an elderly patient undergoing total 
knee replacement arthroplasty. Korean J Anesthesiol. 2013; 64:363-6. 

6. Pires LA, Huang SK, Wagshal AB, Kulkarni RS. Electrophysiological effects of 
propofol on the normal cardiac conduction system. Cardiology. 1996;87:319–
24.

7. Bin Ko H, Lee D, Lee Y. Severe bradycardia during suspension laryngoscopy 
performed after tracheal intubation using a direct laryngoscope with a curved 
blade -A case report. Korean J Anesthesiol. 2010; 59:116–8.

8. Yoo KY, Jeong CW, Kim WM, Lee HK, Jeong S, Kim SJ,  et al. Cardiovascular 
and arousal responses to single-lumen endotracheal and double-lumen 
endobronchial intubation in the normotensive and hypertensive elderly. 
Korean J Anesthesiol. 2011;60:90–7.

9. Wei W, Tian M. Double-lumen tube intubation using video laryngoscopy 
causes a milder cardiovascular response compared to classic direct 
laryngoscopy. Pak J Med Sci. 2016;32:35–9.

10. Nabecker S, Grubhofer G, Hager H,  Goliasch G, Fischer H, Bernardi M, 
et al. Hemodynamic and humoral response to intubation with double-
lumen endotracheal tubes versus single-lumen tubes combined with an 
endobronchial blocker: a randomized clinical trial. J Anesth Clin Res. 2014;5: 
377.

11. JCS Joint Working Group. Guidelines for non-pharmacotherapy of cardiac 
arrhythmias (JCS 2011). Circ J. 2013; 77:249–74. doi:  10.1253/circj.cj-66-0054

Third-degree Atrioventricular Block and Asystole Induced by Double-Lumen Tube Intubation: A Rare but Risky Airway Management Complication
Bloqueio Auriculoventricular de Terceiro Grau e Assistolia Induzidos por Intubação com Tubo de Duplo Lúmen: A Abordagem de uma Complicação Rara e Arriscada



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 3 - 2019198

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.18257

CASO CLÍNICO

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Catarina Torres Monteiro
Morada: Rua Cosme Ferreira de Castro, nº 283, 4420-096, São Cosme, Gondomar, 
Portugal.
E-mail: catarina_tm@hotmail.com

Caso Clínico de Edema Pulmonar de Pressão Negativa 
em Contexto de cirurgia de Ambulatório
Negative Pressure Pulmonary Edema in Ambulatory Setting: A Case Report

Catarina Monteiro1*, Margarida Coelho2, Luisa Pereira3, Inês Portela1, Miguel Jacob1, Alírio Gouveia4 , Ana Lares5

Afiliação
1 Interna de Formação Específica de Anestesiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro, Faro, Portugal.
2 Interna de Formação Específica de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro, Portugal.
3 Interna de Formação Específica de Nefrologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro, Portugal.
4 Assistente Hospitalar de Anestesiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro, Portugal.
5 Assistente Hospitalar Graduada Sénior e Diretora do Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro, 
Portugal.

Palavras-chave
Anestesia Geral; Complicações Pós-Operatórias; Edema Pulmonar; Obstrução das Vias Respiratórias; Procedimentos Cirúrgicos Ambulatórios
Keywords
Ambulatory Surgical Procedures; Anesthesia, General; Airway Obstruction; Postoperative Complications; Pulmonary Edema

INTRODUÇÃO
O edema pulmonar de pressão negativa (EPPN) é uma forma 
de edema pulmonar não cardiogénico que pode ocorrer  
no contexto da anestesia geral e que resulta da geração de 
uma pressão negativa intratorácica (PNI) significativa após 
ventilação espontânea contra uma obstrução da via aérea 
superior (OVA).1 Esta OVA pode dever-se a laringospasmo, 
aspiração de corpo estranho ou complicações da entubação 
ou extubação orotraqueal (EOT). Esta complicação 
potencialmente fatal tem uma incidência estimada de 0,05% 
a 0,1%, encontrando-se documentada após procedimentos 
cirúrgicos nasais ou das vias aéreas superiores (VAS).1-3

A ocorrência de laringospasmo na EOT, ao acordar da 
anestesia ou no período pós-operatório é a etiologia mais 
comum de EPPN em adultos, tendo sido identificada como 
a causa de mais de 50% dos casos de edema pulmonar pós-
obstrução.4 Cerca de 11% dos doentes que apresentam 
laringospasmo evoluem para o EPPN.5

Constituem fatores de risco para a ocorrência de EPPN: 
obesidade; presença de lesões na via aérea; antecedentes 
de cirurgia nasal, oral ou faríngea; jovens atléticos do sexo 
masculino e doentes pediátricos.1,4

Foram identificados dois mecanismos distintos para explicar 
a patogénese do EPPN. Uma teoria proposta é que este edema 
ocorre devido ao shift significativo de fluídos na sequência 
de alterações da pressão intratorácica.6,7 Uma pressão 
intratorácica marcadamente negativa é gerada por esforços 
inspiratórios significativos contra uma via áerea obstruída ou 
uma glote fechada. Esta pressão intratorácica negativa (PIN) é 
transmitida ao espaço intrapleural, resultando num aumento 
do retorno venoso e das pressões venosas pulmonares e 

RESUMO
O edema pulmonar de pressão negativa constitui uma complicação 
incomum mas potencialmente fatal, estando a sua ocorrência 
mais frequentemente documentada após um esforço inspiratório 
significativo contra uma obstrução da via aérea superior. Existem 
inúmeros fatores de risco identificados para a sua ocorrência e o seu 
reconhecimento é fundamental para que o diagnóstico e tratamento 
sejam instituídos de modo precoce, com impacto significativo na 
morbimortalidade que lhe está associada. Este artigo descreve um 
caso clínico de edema pulmonar de pressão negativa que ocorreu 
num doente saudável do sexo masculino em contexto de cirurgia 
eletiva em regime de ambulatório.

ABSTRACT
The negative pressure pulmonary edema is an uncommon but 
potentially fatal complication, being more frequently reported 
following a significative inspiratory effort against an upper airway 
obstruction. Diverse risk factors have been identified and its knowledge 
is the cornerstone for an expeditous diagnosis and treatment, with 
severe impact on morbidity and mortality. This article reports a case of 
negative pressure acute pulmonary edema that occurred in a healthy 
male patient in the ambulatory setting.
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reduzindo a pressão hidrostática intersticial perivascular, que 
favorece o movimento de fluído dos capilares pulmonares 
para o interstício e espaços alveolares. Associadamente, pode 
ocorrer um estado hiperadrenérgico com vasoconstrição 
periférica e incremento do retorno venoso, aumentando ainda 
mais o fluxo sanguíneo pulmonar e agravando o edema.5,7-9 

O segundo mecanismo sugere que o stress mecânico induzido 
pela inspiração contra uma OVA pode induzir microroturas 
na membrana microvascular pulmonar e alveolar epitelial, 
resultando em permeabilidade capilar pulmonar aumentada 
e edema pulmonar.8-11

Geralmente, este quadro clínico é autolimitado, com 
resolução entre 12 a 48 horas, desde que reconhecido e 
tratado imediatamente.8,9 A compreensão da fisiopatologia 
subjacente ao edema pulmonar permite o diagnóstico 
diferencial do EPPN de outras causas não cardíacas de edema 
pulmonar, prevenindo, deste modo, um tratamento ina-
propriado em doentes com EPPN.
O tratamento de primeira linha inclui a manutenção da 
via aérea patente e administração de oxigénio suplementar 
com pressão positiva por ventilação não invasiva (VNI). A 
ventilação invasiva deve ser reservada para casos graves que 
não respondem à VNI.

CASO CLÍNICO
Este artigo reporta o caso clínico de um doente do sexo 
masculino, 33 anos, proposto para discectomia de hérnia 
discal lombossagrada (L5-S1) em regime de ambulatório. 
Tratava-se de um doente saudável, autónomo, fumador (1,5 
unidades maço-ano), sem outros antecedentes médico-
cirúrgicos de relevo. Do exame físico destaca-se um biótipo 
atlético, com peso de 73,5 kg e altura de 173 cm (índice de 
massa corporal - IMC 24,6 kg/m2); da avaliação da via aérea, 
distâncias inter-incisivos, tiro- e esterno-mentonianas 
adequadas, Mallampati III e boa mobilidade cervical; não 
apresentava alterações na auscultação cardíaca ou pulmonar. 
Os exames auxiliares diagnósticos pré-operatórios 
realizados (hemograma, bioquímica, estudo da coagulação, 
radiografia do tórax e eletrocardiograma) não apresentavam 
alterações. O doente foi classificado como estado funcional 
American Society of Anesthesiologists (ASA) II. Foi obtido 
o consentimento informado anestésico bem como para 
publicação do caso clínico.
No dia do procedimento, após entrada no bloco operatório, 
procedeu-se à monitorização do paciente de acordo com 
os standards definidos pela ASA (oximetria de pulso, 
eletrocardiograma de 5 derivações, pressões arteriais não 
invasivas, monitorização de relaxamento neuromuscular 
e de profundidade anestésica). Após realização de pré-
oxigenação com uma duração de 3 minutos, utilizando uma 
fração inspirada de oxigénio de 100% a 12 L/min e obtendo 
um end tidal de oxigénio superior a 85%, foi realizada a 

indução com administração de 150 μg de fentanil, 150 mg 
de propofol e 50 mg de rocurónio endovenosos (EV). A EOT 
foi executada utilizando um laringoscópio MacKintosh com 
um tubo orotraqueal nº 7,5 aramado, sem intercorrências. 
A manutenção anestésica foi realizada com uma mistura 
de O2 (40%), sevoflurano 2% e ar. O doente foi ventilado em 
modo de pressão controlada com volume garantido (volume 
corrente de 475 mL, frequência respiratória de 12 ciclos 
por minuto, relação inspiração-expiração 1:2, pressão de 
plateau < 20 cmH20, PEEP de 5 cmH20). O doente manteve-
se hemodinamicamente estável durante o procedimento 
cirúrgico. Para profilaxia de náuseas e vómitos foram 
administrados dexametasona 5 mg e ondansetron 4 mg EV. 
A analgesia foi realizada com administração de paracetamol 
1000 mg, tramadol 100 mg, parecoxib 40 mg e infiltração da 
incisão cirúrgica com 150 mg de ropivacaína 0,75%. Após o 
final da intervenção cirúrgica, durante o reposicionamento 
do paciente da posição de decúbito ventral para dorsal, no 
contexto de uma provável superficialização anestésica, 
ocorreu uma reação do paciente contra o TOT, resolvida 
após administração de um bólus de 50 mg de propofol EV 
e administração de pressão positiva. A reversão do bloqueio 
neuromuscular foi efetuada posteriormente de acordo com a 
monitorização do relaxamento neuromuscular (TOF com 4 
contagens) com 200 mg de sugamadex, tendo-se procedido 
à extubação após recuperação da consciência, reflexos 
protetores da via aérea e de ventilação espontânea eficaz. 
De seguida, foi efetuada a transferência do doente para o 
recobro, que se encontrava hemodinamicamente estável, 
eupneico e sem oxigenoterapia suplementar. Após a 
transferência, foi realizado reforço analgésico (800 mg 
de metamizol magnésico EV) por dor ligeira associada a 
taquipneia. Adicionalmente, o doente reportou sensação de 
dispneia, objetivando-se taquipneia e redução dos valores 
de oximetria periférica (SpO2 89%) apesar da administração 
de O2 suplementar (cânula nasal a 3 L/min, FiO2 32%). À 
auscultação pulmonar, identificavam-se crepitações dispersas 
bilaterais, sem sibilância. Foi incrementada a oxigenoterapia 
suplementar (máscara de venturi a 8 L/min; FiO2 40%)). Por 
manutenção do quadro, foi realizada uma gasimetria arterial 
em ar ambiente, que revelou uma insuficiência respiratória 
tipo 1 grave com pO2 40%. Foi realizada posteriormente 
uma radiografia torácica, incidência postero-anterior, que 
revelou sinal em asa de borboleta compatível com um quadro 
de edema agudo do pulmão (Fig. 1). O ecocardiograma 
transtorácico realizado não apresentava alterações de relevo, 
nomeadamente dilatação de câmaras cardíacas, disfunção 
ventricular esquerda ou direita, disfunção valvular, sistólica 
(fração de ejeção ventricular esquerda estimada de 60%) ou 
diastólica. A excursão sistólica do plano do anel tricúspide foi 
estimada em 23 mm.
Dado o quadro clínico apresentado e resultados de exames 
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auxiliares de diagnóstico realizados, foi diagnosticado um 
edema agudo do pulmão por pressão negativa e procedeu-
se ao internamento do doente na unidade de cuidados 
intermédios, com realização de ventilação não invasiva 
(BI-level positive airway pressure - BiPAP), continuação de 
tratamento sintomático e administração de diuréticos. A 
ventilação não invasiva foi mantida por 36 horas tendo como 
parâmetros iniciais: fração inspirada de oxigénio de 40%, 
pressão de suporte de 12 cmH20, PEEP 5 cmH20.
Durante o internamento, o doente manteve-se 
hemodinamicamente estável, apirético e com recuperação 
progressiva do ponto de vista respiratório e imagiológico 
(Fig.s 2 e 3), com desmame de suporte ventilatório não 
invasivo e O2 suplementar, tendo tido alta ao quarto dia pós-
operatório.

DISCUSSÃO
Perante o quadro clínico apresentado, foram considerados 
como possíveis diagnósticos diferenciais: pneumotórax, 
edema agudo do pulmão, reação anafilática ao metamizol e 
EPPN.
Relativamente ao pneumotórax, apesar de poder ocorrer em 
doentes jovens, sobretudo fumadores, e de se apresentar como 
um quadro de dispneia súbita, esta hipótese diagnóstica foi 
descartada pela ausência de sinais compatíveis na auscultação 
pulmonar e radiografia de tórax realizada.
A presença de crepitações bibasais e dispneia poderia ser 
compatível com um edema agudo do pulmão de etiologia 
cardiogénica. No entanto, tratava-se de um paciente com 
boa capacidade fucional (> 10 METs), praticante de atividade 
física regular e sem patologia cardíaca pré-existente 
conhecida. Adicionalmente, a realização do ecocardiograma 

transtorácico, que não apresentava alterações, excluiu esta 
hipótese de diagnóstico. 
Existe um caso descrito de uma reação anafilática ao 
metamizol com manifestação pulmonar sob forma de 
edema.12 Pese embora a existência de agravamento da 
sintomatologia respiratória após a sua administração, a 
presença de taquipneia já havia sido reportada anteriormente 
pelo paciente, tornando a relação causal entre o quadro 
apresen-tado e a administração deste fármaco pouco provável. 
Adicionalmente, já havia sido administrado previamente 
metamizol a este doente sem qualquer manifestação 
anafilática.
O doente apresentava uma compleição física atlética, sendo 

Figura 1. Radiografia do tórax realizada 1 hora após término de 
procedimento anestésico-cirúrgico

Figura 2. Radiografia do tórax realizada ao segundo dia de 
internamento

Figura 3. Radiografia do tórax realizada ao quarto dia de 
internamento
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este o único fator de risco para EPPN.1,4 De acordo com 
diferentes referências bibliográficas, o EPPN ocorre devido 
à geração de uma PNI devido a esforços inspiratórios 
significativos contra uma OVA.1,2,10,11 No caso clínico descrito, 
a EOT decorreu sem complicações, no entanto, na fase de 
reposicionamento do doente ocorreu uma reação ao TOT, 
resolvido após administração de terapêutica endovenosa e 
administração de pressão positiva. No entanto, é necessário 
realçar que neste caso foi colocado um TOT aramado, que 
impediria a ocorrência kinking do TOT. Outra potencial 
causa para a OVA seria a obstrução por secreções no TOT, 
sobretudo considerando os antecedentes tabágicos do 
doente. No entanto, não se verificou a presença de secreções 
no interior do TOT, inclusive na extubação. Todavia não 
pode ser excluída a possibilidade de a administração de 
pressão positiva ter mobilizado alguma secreção previamente 
existente no TOT que fosse a causa da reação ao mesmo. A 
relevância clínica deste caso justifica-se assim pela ocorrência 
EPPN após reação ao TOT na ausência de OVA, por oposição 
à bibliografia existente, na qual a presença de OVA aparece 
documentada.1,2,10,11 A ocorrência de reatividade da via aérea 
associada à sintomatologia apresentada pelo doente, o padrão 
de edema agudo do pulmão encontrado na radiografia 
torácica e a evolução verificada são argumentos a favor do 
diagnóstico de EPPN.  
Como limitação do caso clínico descrito há que referir a 
desconeção da monitorização de profundidade anestésica 
e do relaxamento neuromuscular de modo a facilitar o 
reposicionamento do doente no momento em que ocorreu 
a reação ao TOT. A presença desta monitorização nesse 
momento poderia auxiliar na melhor descrição e eventual 
pre-venção dos eventos decorridos.
Em suma, o EPPN é uma condição clínica que pode 
agravar procedimentos cirúrgicos considerados de baixa 
morbimorbilidade e que surge principalmente em doentes 
jovens. Este caso clínico realça a importância da utilização 
adequada da monitorização intra-operatória e evitar 
a ocorrência de reatividade da via aérea na abordagem 
anestésica de doentes jovens, sobretudo do sexo masculino, 
sendo o momento de entubação e extubação traqueal críticos 
na prevenção da sua ocorrência. Contrariamente aos casos 
clínicos previamente descritos, este caso clínico é menos 
comum no sentido de que não foi identificada uma OVA 
declarada. O reconhecimento precoce de EPPN e a sua pre-
venção são fundamentais. Quando presente, o tratamento 
deve ser instituído precocemente, permitindo a diminuição 
da morbimortalidade que lhe está associada. Os doentes com 
alto risco de desenvolver OVA devem ser adequadamente 
identificados e mantidos em vigilância apertada por um 
anestesiologista devido à possibilidade de EPPN.10,11
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RESUMO
O artigo “Recomendações da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia para o Tratamento da Dor Aguda 2018", publicado na Revista da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia - Rev Port Soc Anestesiol 2019 ; 28(2):102-9, tem o seguinte erro,
onde se lê "CAPÍTULO 1: A UNIDADE DE DOR CRÓNICA". Deverá ler-se "CAPÍTULO 1: A UNIDADE DE DOR AGUDA".

ABSTRACT
The article "Portuguese Society of Anesthesiology Recommendations for the Treatment of Acute Pain 2018", published by Journal of the 
Portuguese Society of Anesthesiolgy - Rev Port Soc Anestesiol 2019 ; 28(2):102-9 exhibited the mistake detailed here below,
where reads as "CAPÍTULO 1: A UNIDADE DE DOR CRÓNICA". It should read "CAPÍTULO 1: A UNIDADE DE DOR AGUDA".
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cada autor (modelo http://download.thelancet.com/
flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf)
Todos aqueles designados como autores devem cumprir os 
quatro critérios para autoria, e todos aqueles que cumprem 
os quatro critérios devem ser identificados como autores. 
Os colaboradoresque não cumpram os quatro critérios 
para autoria mas que tenham contribuído para o estudo 
ou manuscrito, deverão ser reconhecidos na secção de 
Agradecimentos, especificando o seu contributo. 
Cada manuscrito deve ter um “Autor Correspondente”. Porém, 
todos os autores devem ter participado significativamente 
no trabalho para tomar responsabilidade pública sobre o 
conteúdo e o crédito da autoria.
O autor correspondente deverá obter permissão por escrito de 
todos aqueles que forem mencionados nos agradecimentos.

Autores são aqueles que: 
1. Têm uma contribuição intelectual substancial, directa, no 

desenho e elaboração do artigo;
2. Participam na análise e interpretação dos dados;
3. Participam na redacção do manuscrito, revisão de versões 

e revisão crítica do conteúdo; aprovação da versão final;
4. Concordam que são responsáveis pela exactidão e 

integridade de todo o trabalho.

Além de ser responsável pelas partes do trabalho que tenha 
feito, um autor deve ser capaz de identificar quais dos co-
autores foram responsáveis pelas outras partes específicas do 
trabalho. 
A obtenção de financiamento, a recolha de dados ou 
a supervisão geral do grupo de trabalho, por si só, não 
justificam a autoria. 
Qualquer alteração na autoria após a submissão deve ser 
aprovada por escrito por todos os autores. 
Alterações à autoria ou a ordem dos autores não são aceites 
após aceitação do manuscrito. Se um medical writer esteve 
envolvido na redacção do manuscrito, é necessária uma 
declaração assinada pelo autor correspondente com indicação 
do nome e se houve o financiamento dessa pessoa. Esta 
informação deve ser acrescentada na secção Agradecimentos. 
Exigimos declarações assinadas pelo medical writer 
indicando que dá permissão para ser nomeado na secção 
Agradecimentos.

Papel do Autor Correspondente
O autor correspondente funcionará em nome de todos os co-
autores como o correspondente  preferencial com a equipa 
editorial durante o processo de submissão e revisão. 
O autor correspondente em nome de todos os co-autores 
é responsável pela comunicação com a revista durante a 
submissão, peer review e processo de publicação. Também é 
responsável por assegurar todos os requisitos administrativos 
da revista (fornecimento de detalhes de autoria; aprovação 
da comissão de ética; formulários de conflitos de interesse; 
consentimento informado).

Consentimento dos Doentes
Os autores são responsáveis por obter o consentimento 
informado relativamente a cada indivíduo presente em 
fotografias, vídeos descrições detalhadas ou em radiografias 
ou ecografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva 
identidade. Nomes, iniciais ou outras formas de identificação 
devem ser removidos das fotografias ou outras imagens. 
Devem ser omitidos dados pessoais, como profissão ou 
residência, excepto quando sejam epidemiologicamente 
relevantes para o trabalho. Os autores devem assegurar que 
não apresentam dados que permitam identificação inequívoca 
ou, caso isso não seja possível, devem obter o consentimento 
informado dos intervenientes.
Estudos em doentes ou voluntários precisam de aprovação 
da comissão de ética e consentimento informado dos 
participantes. Estes devem ser documentados no artigo.
As barras “Blackout” ou dispositivos similares não 
anonimizam doentes em imagens clínicas: é necessário o 
apropriado consentimento.

Submissão e Publicação Duplicadas
A RSPA não aceita material previamente publicado em forma 
impressa ou electrónica ou manuscritos em consideração 
em outra revista. A RSPA endossa as políticas do ICMJE em 
relação à duplicação de publicações (colocar link para http://
www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-
editorial-issues/overlapping-publications.html.

Política de Plágio
Seja intencional ou não, o plágio é uma violação grave. 
Definimos plágio como reprodução de outro trabalho 
com pelo menos 25% de similaridade e sem citação. Se for 
encontrada evidência de plágio antes/depois da aceitação 
ou após a publicação do artigo, será dada ao autor uma 
oportunidade de refutação. Se os argumentos não forem 
considerados satisfatórios, o manuscrito será retratado e 
o autor sancionado pela publicação de trabalhos por um 
período a ser determinado pelo Editor.
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Submissão
A RSPA aceita submissões online via “submissões Online” 
http://revistas.rcaap.pt/rspa.
Todos os campos solicitados no sistema de submissão online 
terão de ser respondidos. Após submissão do manuscrito o 
autor receberá a confirmação da receção e um número para 
o manuscrito.
Submissão do manuscrito significa que o trabalho é original 
e que ainda não foi publicado em todo ou em parte e, se for 
aceite, não será publicado noutro local em todo ou em parte.
A RSPA reserva-se o direito de utilizar um software de 
deteção de plágio em qualquer manuscrito submetido.

Arbitragem Científica/Peer Review
A RSPA segue um rigoroso processo cego (single-blind) de 
revisão por pares (peer review).
Todos os manuscritos passam por avaliação do editor-chefe 
que os pode recusar, nesta fase, sem recurso a opinião dos 
revisores.
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade 
com as instruções aos autores podem ser devolvidos para 
modificações, antes de serem revistos pelos consultores 
científicos.
A aceitação final é da responsabilidade do editor científico.
As Cartas ao Editor ou Editoriais serão avaliados pelo 
Conselho Editorial, mas também poderá ser solicitada uma 
revisão externa. Sem revisão pelos pares serão publicadas 
mensagens do Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia (SPA), resumos de posters/comunicações 
aceites para apresentação nas reuniões científicas organizadas 
pela SPA, assim como documentos oficiais da sociedade.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a. Aceites sem alterações
b. Aceites após modificações propostas pelos consultores 

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
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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



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 28 - Nº 3 - 2019210

Normas de Publicação
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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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